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 جيب وود روج واجي ذب

 عسي جحر دا فضلا

 اهتارصفسجب“
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 لما

 بدص ىمسهأب عفنلا مع » ىذلا ثيغلاوأ روظنم نبا

 بكل ل!لكح نافباكىف « اعم عضولاو عسجلا داحأف

 بععللا قا بلا مامزب * هلوالال_-ر_هدلا لع

 بهذلا دادسمب نمل ىف « ارطسأ هئمرظانلارظن.

 بستلل ّردلا حابأو « ىئللانتك نم قاغملا جف
 بصت لب,قأ موسسلا ديراب « اعدواناسح دولا الجو
 برشم فهل هاشلا درو « غئاسريمن تدع لهم
 بيرلاىح ام لوقلا حاسعأ ٠ هذهتف مكحملا عج

 اطارات سس الع اضئاف اابع | ارح هلا

 بطو هئمتئشام صاقاق ارقلا بف وجب ديصلا خيجبو

 بح ملاهّردزونكحنم « ىغتمرناةصرفلا ْمْعاو

 برعم مسا ىوسس هسئمحات امنوكل اريسخ فارس ناك

 بهم هاز نسملا ددبزنع * ارفسم اههباروت ىل خاف

 بقملا ةمءازوحلالزرنام . ىلعومست ةم

 برسعلا ناسا تيحأ ةمه « اوخرأذااها سائلا ندعذأ

0 

 ه هبرربا

 ميسسسسصتسي | سمسملل ملي٠

 1م. ةنس " اغا 4014 ذه

 فر كمل قر ىف كلم لك ه هنود نم ىذلا كلا ة هوه

 ندع ندماكألا سلا ف ىذلا ميخلا بيطلا رئزسعلا

 بركلا جام كلملا لاجو اضرلا و يفوبس ابعلاونأو

 ضقلاوانلابهودم ف #3 ىلوالا مشلا نم كرملاثرو

 3 رخ ىغم لككحاهاءر ىف 0 مهلبق تناكو رصماو دش

 بسسخل م ىحد ردن اديو #3 ا

 بدالا ىف ىئقاش تن 0 5 اوْحّرأ اعبط ملام اذاو
 دب يال هال سو

 امو ةنس ا سيل وهم كإ 2ع مو.

 برسعلا ناسا ىف داب قس#لاو ئيحلا لكو عسبطلا ةقر

 سي 131 ع [60 غ4 012 9
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 اذ ١

 أرك ىلءهللاهةلخ نمةرع” نم فلو هنا ماثد_هينامتماعمظعملاناضمر درهش طساوأ ىف

 هركذ نع لفغو نورك اذلادرك ذالك هبصصودل [ىلءو هيلع لسو هللا لص فصو

 ًاهطّرقي قلطنا . ماتملا كم هندر نمعّوضتو ماقلاردبهقفأ ىف لهتساملو 0
 لاقف عامسالا قو رامع

 برشلاتاذلا+الاالؤال .« .بنعلا تنب اسنأ لال
 بتكلا ىل#ورعلاةمدخ « ىف شعلاوةصو سنالا امنا
 بول يلع لكافشو « ىبهنل ةايح ملعلا ةمدخ
 بهيغلاف هيسانلاىدتهي « عطاسرون لعلا لهالو

 بسنلا فيرش ىف لو « ىوتسسي ملع مداخ ىرتال
 بنرلا ىل-عأ تاناهلثت نا *« ئ.هسلا ماهىلع لعلاة نر

 بشنلا هأوكلملاىوذنم * هلجاتحم ضرالا لهأ لك

 ب رضا ذيذلا هم لست او د“ هناناحف كءاكطص ردأ:

 بيطاّرد,ترادتو بكن '« هناحف مسهل نامدن نين

 عاببلا هد

 أ بوطم داش لك عم+او ضغ عا !هرهز نمهضورف فطتقاو

 بهذلابال ل ضفلا» تالك «* للحىف الفار هزرف تو

 بسحلا لاب ىوةتلا نا ا« قتلاراوأي لمعلا نزو
 بدالأ نوشفك انوع عربشلا ىلع ناكاملءلا ”لجأو

 برعلا تاغلنم ىهشأ لك *« اهرامتأة لاند ضور

 كتصنلا د_ه:حورلااهارف * اوبهؤرالاسر ةتنارضن

 بلا يغ اهاازه نم.« اودهاثذامهيعأاورهسأ
 ينحلا فيفش نسرودخف ىبهنلاىبست اهدرجاودهاش

 بلطلا ثشثجىف اودنج مث « اهلصوف منهسف:ًااورشف
 بنطىوقأباهاننم طيسض « اومكح أ دقدداسنم مهلا

 بسسرفق لكح ناب اج *« اهعجفمهحناود حو

 برسقلا ىسأ كلذاوأرو « اهظفح اوداحأو اهوود

 بغرلا قافو فا. مسه:» *« اههترتف ىأرلا نأ ريسغ

 نرالا قط عملا فاورثكي 5 لو عضولا او:سسحأ ليقف

 ىنأفلالا نععسضولا نكإ « مهعجيفف اونسس>ًاقيرفو
 صلاىلغا, لكحااقراس « اضرمهش ممد دقأف

 بصقلالكوبسلاب ىوحو ٠ مسموح ىف فرطلا لاجأو
 بصقلاغوسصو زرطلا عدبأ ٠ عراب ىلع ًاريسحلامامسهلا

 برس ىوقأد ملعلا قث وو نمو لضفل اف زمسارلا ىدهلا

 | نولفاغلا
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 | آى ١

 اًدةمىضت مد#ت معلا ظدقدانعمامهطخقا معز لك عبتكو !هنما رسم سوما هخرش
 فاؤملاةضسنامم ادي فيامنونظلا ف ثكرحاطركذاضرأكلذكو ٠ "سوماقلا حرش هنم

 ةبائعاتتلمشدقو .. نامحلا ضعداهتهتقزموتءانضأف ١ نامزلاىدبآ اهب تثبعدقاهنكل ||

 اهمالعأماركلاماه ىلععفرو ابهمايأ هللا مادأةيةيفوتلاة بوند ة.رشفلاةريضحلا
 ملاعلاو ريهشلاوظءالازدصلاو 'ريطلنإرب زولا ةضسنةسرلعل اةنات_سالا نمانل ترضأف

 مسضبوامبانعتساف ةجرلا ئاشديلعةئيفسلابحاصاشاء بغار. نيرصلاةمالسعلا
 دقو ف اند دقعملااهيلع تلا فرشالاةضسن نمدقفام ىعاضبأ ب اَكلا لوصأب واهريغىرخلأ

 ةداقزو رركذىذوللكزم ٠ ةيعملأةداسو ”ةيذبهح ةباصعهنّوقوهتلالو < هددت ىو
 لودلاوتّرقلاّن ميسم رباىلاهقاقلا ةكرد هصصص” قانرسف .. زي لكم كؤْشالو راسا
 انراسكن اوانةعسضين ب رقم ..!انرودقوانز معن نيؤرتعم . . لوطلاو ثلا عساو نيذيعتستم
 انا ىلع باودلالينسهددع7ىفان ثا[ بنأ ..باطخلال صفوة مكنحلاقؤمىلانيسغار
 نيملاهيفانقرغأو نيملاةبفاتلعأ دوو2الكمددةىاناذب . دوبعملا لا لوح
 ىذلاوهلوصالا متسنألا كاذامبو نيالاول ذلكل اني دعقي نأ ذاكو نب ٌرمالا هنمانيقالو

 تاغت_لاهتاو انمرحأةسحارلاذيذا ىح انفع ضأ ىذلاوذ زسنلا فعضو نس
 نمئاغت_نا اهرانءاتمثالابل مضيف اهراوغأتدعبو 1اهراعوأ تمهلدا ليسن
 هتلغقاسد ريد ملف اشثحءةطر ون مةيحت نمىلاخدكر و اثيغمدع لهن ريح نمد #ةذي

 هغلبيو هتاغهفغلنأف ةمئلاىلومو ةجرالومىلا اد ىتح ١ هتاعقازئربلو

 تاودامو ىضنا_.ءذانالؤأام لع ةاركشلاو تاخلاصلا َجتهتعنب ىذلاهقدجلاف هتيم

 دوأتنكو ٠ لودفنءطنو . لوديفلوق.و لوغيفإل كوهحدو_سحن الاىناكو

 ىسعاذامن الاىنرأ هللوقأو ةعللا كلت قاع ىف هن كلف ةحبما طوف نو ماقلأ نأ

 كلو تامثلالامتالافكلو لوغتو نعطتنبآو لودتو هنأ ىرت فبكو لوق”نأ

 نا_بنالانأهباقريض-ال هعدأؤهيلرهطو هم باطن م ناكولو . ىونامك ها

 نمجرادل_بالقو وبكيدقداوللانأو وبشدقمراصلانأو نابسنلاواطخلال حم
 عركحجااهلاو رارحالاميشنم راذعالال و. قنأو لاخنمنا.أرببامرصقو ' للز

 هنا انتالزرفغنو ناو انتارثع لمق. نأ لسو ا هئاس ا دمسسو لأسأ

 نسحأ ىلع بالا اذه عبط للاب عتهقاددج ى منادقو . اذه م-رفؤر ع ردا -

 هطيض تت افرظرطاطلاحريشبو . افطارطانلار سد  ءارتماالو كدشالب . ءارتنأام
 لاطأةيضايرلاةرضحلااةيانعيالوهشم دوس [ىغلا سةنهيدمكتو ٠ دودولانيعهنسحو

 3 ويدل ةرم خال اةوعد ىل نممظعأ مناف اهءاقترافوعسلاخ راغمىفمادأو اهءاقيشا

 ىلالوصولان ءةهرنامزلاهدءقامد_ع باكلااذ- هلاك فاهم غنوة قشوتلا

 ليزا نسملاءازملا ءازرنو ليج اركشلاهلدق اركشف بابسالا هتعطقتوماقلاّدح

 ىسح كي د# ةعيطملاهذهي ةسدالالاغشالا ليكو ةرضح . ىئثت هقالخأ هدلع نمرظن اظوطسو
 بسسس : دس تيبس - ب أ ب جيس.



 امو

 تذل ىدنوجرب هّمأ * نفىود1او فورعملا طس
 بغرب اذلثمىف هريغ « ذالضفااامحأو لعاارشت

 بشنلالذرولضفلاب صخ+ نللبشلاو لابقالا هنأد
 بلطملاعينملارذبلا اذرمس.« نم نك ااههتء-هتزربأ
 نلطلا ف قداص رد لك «. ىلعرهدلا هبّضام دس ءذ
 تهي ل اهلثف كله لك # اننم اذ مايثداادلق

 بظتلو هيرصمر مو سانلا عيمجتاركشمديلف
 بصتمىشأ كاملا ىيهْنم « ايماس آلاجب ايقدلال ماد

 || هلا تارضخءاقب لطأو هاو ف ئاش لكنمأم هافسشلا ثتلمسيلعلا هن دس وسهلا مدأو

 ةيلاغهتلؤدمهللا مدأو مانالاة جو ىلايال ابورس مهل فاو ماغفلاهلابسسأو ماركلا

 || اهلعو .ريخلااهرنو ريبكلااهريز وراوابةقريشم  راضفالاوزعلاق اهدار .رانملا
 [|ساسنمديس ريسلا لجأ ةيعرلاحالصا ىف رئاسلا ريدم لك ىلاةضونلا عيب رمس ريهشلا
 ةموكشاح ور ه,تدازىذلا ريسنت ل بك [حامتلا بايسأر سيو ريدتلا كتم رومالا

 هغلبو لو.ةلا صابر فهتعاط هللار هزأ انا ضاير وطسم ةلودلاوذ 00

 لومأغلكلامآلا"
 ' ةفيطا لك نع رفس أ ىذلارفسل ااذهةرم توداي ىو شفلا بان ادهش

 هنداراتقلعتو هريختهبعأو هرظنمه ةيطسر للك ءفشكت !ىذلاردكناو

 هذ هلاشتنالردابف  ةيزعملارصمقالوس  ةيريمالاىريكلاةسعيطلابةفيطب ةيئسلا

 | 1 ]ىذا اقباست هلملادنهرظاب ١ .ةفافتمالاوهتمتدافألاءوءقةسبغر .. ةدارالا
 عنيأو امتاءانصمكحأو اههتال[نقنأو اهتاهظنتعدبأ اقيلاوةاحلاةيلعلاهتمهب
 عنج مع ىتحا رص عسوأو املا غلب وح ١ اهردتجنرو اتسس لك أو اهترهز
 ةبالكمتممسلاذىذلامادقملاوهوالآ راضفامتاهلاثمأ ىلعامس<ترختفاو راطقالا

 اعمةملازال . ىنبسح اكان سح موحرملا ةسنلكرومالا ل الد ع نم هنركف تقارب درباو

 قاس ىلع ل السا مالا اذهل «ءلاةققا نس أ مابقف قدياهر انمار معتلارادف ناحي رلاؤحؤرلا

 باكلا ادهر ضعت ق اننا عجب و ةمهلعأب ناس تالاهحولا ىلع هزيمهتل اضوتنم مدقؤ

 مكحماىهو .اهلعهفتلأاتفلوعو .اهلاوظنهظاهجرهفلّؤمدخوىّبلا ةمهملالوصالا

 ىوغلل |ىرهزال ا ةحبط نيدج نيد#تر دوص:مىالسذلاو ىلدنال ا هديس نب ىلع ندسملا ىنال

 وللا مامالل ثيداىفبيرغلااةباهنو . ىرهومل داعب ل بععنارصنى ا مامالل حاصضلاو
 ةهلمكتشك اهريغو . ىرزحلاريثالا نا»فوزعملا2 < مركل ان نب كلرابم تاذاغسلا أ ثدحلا

 قانجّرعو .هيلااندبتلصوا مكلذريغىلا  ىناغصلا نسال نبدت ع نسحلا(مامالل حاصلا

 إ فرشالان اطاسلا ف قو دب راب اةضستلا باكا سن نماضي ا انلرمضحأو هيلع مصعتلا

 [|:فابيلعلوع :وفاوملا ةةذسناهلا سوماقلاحراش ىذت هدم بسلال اف ىّتلا نايعشىامسرب

 هس سس
 ٠

 م



 ااا

 ثمخنمةسرعلا ظافلالادصقدصق نم مهنفو هبات سان رق لك اوهسو انفرشغ ذحأ ىف هلك
 مههاذم_بهرتفتءونتّنفلااذهءالعنام . ةغالالع كلذاوعسو ةدرغملامتالوادم

 فورا حي راخرابتعابمملا فورح ىلع اوملاعضونميهنخ . مهبر امهدنصت فت بعشتو

 باتكيحاصك نيعلافرحاهلوأو قاف ورحاثدتبم .. فول مريغاكلسم كلذ اكلاس

 اهفأناو . بيرقرغبيعصلامهكل مناىرمماو بيذهتلاومكابحاصهعسو نيعلا
 كلاسلا ىلءايعدةف برالا ىنمىرلانملغانلاغلس نأالمأ بركلاد_ةعىلال سلا

 عضوف ةفولألاةّدالاك|-نممهتمو . ليلدالك يح .ليقملائطتنأدكى تس ليبسلا ||
 ةلاععلا لع ميضللرصصتقاو ةلال_عبالاتأ,لهنكل . ةفورعملاءاحهلا قد رط ىلعتاوملا

 مءءانأىلا قوشعملا 'لاذوقشاعلااذهنيبلاحو: قوشملا لع وشلا جيغنكناكف
 بيبطلاو .ضرغلاداوفباصأالارامىذل!لضانلا عاشلاةياردلادوطو خذايلاةيادولا

 ةةئاقلافيئاصتلاوذ ::ضرملكاببولق نعوةواشسغ لكت الكشملا نومع نعل ازأىذلا
 َح ويشلا يش ةمهملامئارطلاو ةجلافئاطالاو .ةديفملاّهَعْتا رلافمل اتلاو ةديدعلا

 نكمملاىلاوعلادّرفتملاْ تلا 9 نئفتملانقَملا ظفاحلا خوسر مظعأ ّنف لكى مدقلازعسا و

 نس اى لأن يدلا بيجن ئشلانب مركمزعلا ىلأن يدلا لالج مامالازعشلا نباد#ت نيدلا لاب مامالا
 ىف ةجرلالاصتهملعهللا ضافأ ٠ روظنمنئابرىمشلا ني ززملا قيرفالاىرصملاىراضنالا
 تتشنام ضو زابسم لب ااهريسو راغسالاّ  ءتاهىفهتاهجيبرظتف . ةممالاو معلا راد

 عدبأاهتئاقدنترو عجبا هافنعمجبو اهمثاصففرثعناملو اهئ احأىف

 سماشلكللذو ديرشلااهنمرضحأو ديعبلااهتمبّرق 2 عضولجبأاهعضووتدترت
 سالك امالصنمنالأو سناعلكباطغللا هنا حنسزربأو سباع أل كبذهو
 لو هلاونم ىلع يمني م باضوالا ئّريسو وز اًريسب باك ىأ باك هلك كلدعج و

 بتكب تكن هل كالو فلآ ف لأ نملكامىرهماو (ثبرعلاناسا)ءاهسو .هلاثم ىلعنعرثعت
 نمحرذتست ةيبرعلاةغللاب طيحئارصلاوهف عملا هيفداسأاك عضولاهيقهتلاهجيرنسحأ
 ةغالاسي رغنمةدراشعديلو . اهاصحأالاةريبك الو ةرغضرداغنإل . بسدالاىل ؟اللاهمل
 :نوكلارمضفو .اروخذمرهالازوتك فوهاتنيو ٠ اهاديأواهديقالاىالاو ثيدملاو

 ايديا اروك ذمأي نكي لن كى منوهوباحالا<.اعّت م اروتسمارس

 هلّوحاعوضسملا ىلع ضن بملاويأوهو نامزلا هب حسا هساالاهئمفرغيلو هعسر

 رارحالاهاكذاللادبأالو رايتخان عدن ممسامو بهواملزصفرحلاربغل بهو . بجوو
 هما ووهديس مالاعوطو همامز كا ملاك لة سه هزربأل د . رابمعاو مهيءانتعا نع

 ةبعك بطوّسامهالولئاَقلا ىلايللازدب ومانالاس مت ىلاعملاةِمَْأ كلام هماماو
 راتب لكل مصاقلا .هئادعأ ىلعهتلا فيس . بدح لكنملام الااحاببلا لش يتلالاؤنلا
 هيرب فىركلاهتكربو هيعرىلءىمظعلاهتلاةم  هئاضموهدع

 بيص ريسخ لكى ىجتر.* للا قيفويىضقرسملاكيلملا "0
 ا



 قل

 وه واياك هناضنأ نك

 رثطقلا نار المس لارألو « للالعاب ىلتانالا
 هيزيلسملا اوهللا «هف ىراصنالادجأ نب نسما فأن بم ركل نيد قا عمان رف

 ةئاقسونينامو عستةنس كلرابملا ةخاىذن مني رشعلاو ىناثلانينثالا هليل

 هل اود ان دس ىلع هتاواصوء]هًاوهاك نيملاعل ابر هت دج او

 ليكولا منومقانسحو الراس

 هللاىلارقفلا ةرهاقلارصمقالوس ةرهازلاةهازلاةعابطلارادبمولعلا ميصصت مدا لوب )+

 *(ىنيعلاو نافكلاهحاوءادأ ىلعهتلا هناعأ ىبسط اد ىلاعت

 ةقاخ بدالافئاطاوةغالملاقئافرهعدوأو برعلاناساناسسلا نسحب صتخا نمدج-

 الاقمقيطتمرحامهتدحلاف ماعنالاودح رلاثويغلالهتساو . مالسلارادف نينمؤملاءاعد

 | اةديسىلعماللاوةالصلاو الامس رافباتجاامو ةياغكلذ نم قياس غلبام هلركشلاو
 | ةكىلعد داضمودناعملك هنا وهنانسذفانعطقو . داضلاوقطنن م مصفأ دمحانالومو
 [اهريغىلع ةيرعلاةفيرشلاةغللاهذهلضفناف يدعبامألو هازسأوهيبحتو هباصأو
 |كلذو ءار الاوبابلالاووذءالقعلا نمد نعذأ لب ءامهديفسل ةهعلاتاغالارئاسنم
 . [|| فرشأو  نيلاعلال ضفأ جو هقاخ عيج نمل سو هيلع هلنا لص هب نطصا ىلا هت هنت انأ
 ||| لك ًامرشعمو اهنكمأودتاحا فرش أم دتحمنوكمنأ مزلي كلذكن اكن مو .. نيعجسأ هللا قلخ
 اهعجسأوتاماكلا مصقأ هنانلكو اهتسح و قالخالامطعأ هقاخو ٠ اهنصرأواهلصآورشاعملا

 | ىلا ماكلا عماوحي لسوهيلعدتنا بص صخشالذا . اهني زأوتاغللالجأهتةغاو . !متمآور!

 غلابلا نآرقلااهفرشأو لو هيلعهتنا لص هتازهعم مظعأ ناكو معو ظذل نم لكاسمنءزمتن

 هيلعهللا لصهتنعيت ناك املو . ناسنالاعونءاصعفا مموندلا نععطقنا ىلاةداغلا ةغالبلا نم |[

 ءاّرغلاهتعيرشملعلانممواديالاوناكو . معلاوم_منميرعلا . مالا ةماعإسو

 ةيسد#لاث يداعالاو ةينآرقلاى الالعبالا جالو ءارهزلاةعمتلاةيفدتللاهتلمو
 اذهىئستالو ةعيرملاةشرملاةشنهلااهتيرشألهنمو ةعب درشلاهذهعسنمىهىتلا ةيوبلاو

 رمش ريغلإلالزلابدعلاهلساسنمىورو «ريزغلا”يضخلامغللا هذ هر نمعاضتنملالا

 ليساهظةواهتفرعم في نممحاعالاصوصخاوكلسو داهتحالادعاساهطم_فاةمالا

 اهدعاوقا-متادرفموةس رعلابيلاسالانماوحتتتساو 1 نيودتاو:حأفاهونودو دادسلا

 ||| لكدروو لهما اذ هنمم_ميراشمتءءّونتدقو امنونفاوعٌوأواهطداوضاوسرواهاوصأو

 اهدارفاواهيكرتث يحن مةسرعلاظافلالا ل دس سنممهنخ لج أو هيف لصفادروم مهنه بزح
 | دحاولاىعملادارباةمةبكو لاوحالاتايضتقم_ح ىلعاهناعمدارباو اهؤانب واهمارعاو

 كلذاوعضوو اهمانأواهقئاقروبرءلاراع_.ثأواهتان_واهظافلأة ترو .ةفلتحم قرط



 ١ مريم () 2 تقتالافرس ب ءالالسف

 0 1 ا .«- |
 ءايلاب اب هتيتكت نا انه يف عم لامءار فةلالاو ٍنيبثولا اوني ءنحلاتنارو نابثولا وناز+بااولاقذ هونل

 هدو. مءهس< --_- 0

 مهلا فور نم فرحا ئرهولا 0 ثيناثللا

 م

 ناك ارك دورك ن . ءاهم كي دقو نيالاود لا فورحنمو تادإزلا فورس نمو

 م 3 ه5 توماص

 ءادنلا فاهنذحنأ 1 الو تنكس تيس ناو امن تش ناو يالغو ىو كلو ون ىثنأ وأ

 تالكك هت روما و ريال تعكف فاالا دعب تعا نافذ ةرسكلاندامعانوم وقالو وقت ل
 1 و 2 عا 5 ل ١ تلاد 5

 ناشد وخل !تطقس يح ريع ولد اون خر 2 أام و ىلاعت هوك عسجلاءاندعب تءاس نإ

 ؛ارملا ضمياح 2 7 اهلل تيرماكتل ينال غايات رد ناك الا عمجاف
 - حا 1 27 قي

 ل نيرا ب ةءد

 هنأالا بوصنملاماكتملان ءاهب تكي دقو هجولابنيداورسسكبلا لاذ رحل رحاذا نك اسلاَنأ مهوب

 قروري ايفتديزدقو ين رضكلوقك رن نا نوناهلبقدا,منأنمدلتبال

 ىذا وكل نكاناواعتاغإو ينطق دو نو موه هيلع سا قيال صوص الأ

 ىدانبف ةرح ابو لاقل هشتتنأو يلع! !كلوقك تيتان ةمالع ايلا نوكتاقو ةيعوبلا

 يلع ا دنس ل لؤقو لأدب يلو قتديعبلا 9 هرقل
 مه

 ىرغشاو ىضسقوبا كلَ 37 رمي نمد

 هَ 0

 انوالديوأل صا نوكي روج فرو هوهبحٌَف رسايل ديسابالقد كونا او

 عدل حو هان وفيوانبلعت لاقو ءانملا ىلع وا اب وواولا ىلع تثاك اذاةيواو ةديصقويوباهريغصتو

2 

 تان م تو 200111 كوب :ونهمكح ناك ها يا يلا ًاناهئاوح أ كلذكو اعبج

 ةومعو يا

 توشا لاقوة ات لقءايلا ترغصاذاف لاق هيلاتف نمت كأتا ,ومثيللالافو هايييلا

 لوقتنأز,امقاسكلا لاقو ناز تا تيا اذان ءاننو لءاءتهبشأو الو
 مه

 قعج رتاهد هى ىلعدةعتالااسهلا عا وأوا لك ظل ولالا لاق ها
 ادمو

 ارد مال ىلا هن وقامأو ىرهوم الات هوحخو اطو افو ا وخن ءيلايلا ضي رصتلا

 ءادنلافَر رق ذحإكءادنلا فرت هرصمافتك |ىدانماق ذك اودصساالإ اها ينسعملاة فيفا

 قلشا تمدد 0 ارك اناك ذااذك نع ص رأى لوب ىلاعت اوقف ىذا انتك 1

 َّق ىتلا فلا تمسي هيلع خذا لفاود حن االةلاقدلأ اكهيبلوهأمنا عضوا ذح

 تانك انوسلا و اهنالئنك اسلاعانمجالإبو ىتااثالاِتبهذو لسوف مناوي

 ايمَحقو منال ذات ند ةهك نارهاظلاو باك هن محو تيبلاادج م رلا ىذأ يك رهو دشنأو

 و ووسع يع عع 5 5)



 ١ تس كلا . 8
 انامل ايل

 خ "الالاف عدافلودبب د قنإقتهجىداهَتل ىو #

 ىيابس كونأو سمان كور + ٌلاسفةعبرأ د اماذا

 ءارغلاديشنأو تاغللا ضعيف م زج عضوميفاهلا ىلع لرتن 31 !بلاءاملااهثمو
 9و عم

 دانز وبن وبا قإلابع #2 ينال وينال
2 

 أ |« قلاع عدبجلاكليلا ىَره * مهلوقهلثمو مز عضومف ىج دوال تاي فئايلاَت نأ

 ءا ارفلادشنأوو اولا فكل ذلئماواعفدقوماءالب كن ل اوي نه ولا ناك

 و ه2 دهس و- , قد ع 8<

 عد و وجم لن ابر روج ند 31 ادعم ناز ايرب وعض

 هقلودصنيالأأ ارقنم:ءارق ىلع ل بجوز ع هل ا ا يع ادذا !ءاناهتمو

 دشنأو هللا ودعم ءالوهاال 00
 ا"

 راو اهل دير ن منين ام #3 0 ءىضانا ميسا

 هلوقدلثمو ناينصَُئاقوقايداأ هناك

 9 هم 7 م

 َ دال يي فادذنو ٠ هفكفك اراب أ رنماب

 لع نمله بيحيالام ءاينءاباهنمو يأرن ميلاف بيلعب لف قو ايمو اع اك

 1 زوجان ودل أ ابكي واودابعلا ىلع لح ايىفامتهقالاع كلذ

 | اذهنتنأيأداسلا ىلا علا ربا ةرسكلا كلت يدوُف يلع رمح راص

 مهضجب نأ ًاوٌتاااهل ١ رأقاهدبب لا علت اياهتمو هيبشأامكانكو اوأ

 !ارذإ يَا ىَرد 5 اذاني * انالقتك كلاعمبلظالام
 ”ق.. دود

 لسرايا يبذل نإ العب ا ربارم رام د ليس قتؤلفيكدارأ

 طبل مزيتلساءاامأو امر سابا بقنا والا نأ كا وقكف
21 
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 موز“ . ادم شتا“ ضي ديو

:5 

0 

 1 طقس لذاهتماضو ءنوكتف: رعب“ املا لمق نكد, هادا بميت مووت يعد و رواوتكم

 مف :ارءايلا تناك اذا تيكسلانبا فجاه سيدنا انة وزيتكالا اقتلإلَترسكو

 3 رعاه كتاذإف ىلإ بو كرولا ىرقه سة لكى اب راف تالثوأ أيل أىاريفرج

 . || نالنإرمهَتلاالو امازون ااواوقيفعابلا ابْن نارمهملاو نالزؤل اولا بقزيلا تقم
 : انج ىلع قو بف نووي ذو الا عاب اجبكلذ عماواقتنتساف هفورتررلض رح ١

 2و ين

 ْ | ملاوىزسب لسلوك فورت م! ذافإلتلافويلبالاايلاتايقسرزقت نيازوملا

 3و

 0 ير 0-7 -



 م (انإ ةنبللاتفلالا فرح

 نيب رضتو ىفرش ا لثمف ثدناتلااناهنخ تاغلآلا باقل اك اهب فرحت الٌأتآ ايلاو بيذهتلا

 اههبشأامون دامب نابسّسْطَءوناَيلبحامه لاقي ىّمطعو كبح امابعنآلا فو ف رض

 كلذكو نيل ثأر عما فو نب نيد ديولات ًاركاوقك عداوة "ناهتمو اًيسوىرتذ دءابو

 0 ىاو لاف 'ةلصلا“اناهنمو َنيإ-ملاوْنيِإملاو َنيحاسلاونيخاَسلاتيأر

 ىفا ىفاوَقلااهبّدم لا ءااهي مسي لاول لادلاةر 0 ىديلاايعلامراداب«

 ءارفلا دشنأ هايامت انةرمسكللال لصتب درعلاو

 توه

 ىلابلا نملك تكد *# لاضينب دوال

 ءايلان .ةرسكلال_صوفىلامثدارأ « لامش“ مأكل نمل ع لع *« لاقو لاضن.دارأ
 ع 17 مد 6

 بارضو ذكدارأاريضء نبأ راض وأما ذيكدتي 75 كل وقكت وعتلاوردامملا عاب الاهم و

 اهنمو هياكل هداج دذلثراخ ف ىلا فال وروأاوهاأ انا اقف

 نازملاءابل_ثمُةلولاءاملااهنمو ءايلاب وديا لعنبو لعشس ان اودارأ بيحكو نكسمكأب
 مس 1

 كاوقكءاد لاءاناهنمو اهليقامةرسسكل“ انتبلقفواو و لصالاف ىهوىب نوى دو ليقوداعيملاو
 هوم و و هدس :

 هلوقل | اركْتسم بيلا لو ةيف نسب ٌتزمع كلوقتك راكذتالا اسمو نير وودي

 ىنأل وول نا فانوج ةنقولاءاهاهئكاوءاي نونا مين

 ابدااع ونيك ساي عابسمالا بابن نمو ١ ةج رت تافاآلا ىف ترسسقدقو نال ب

 بيقول يمشون: ةرسك اوعيشأف لع ءانب ونيعلا وميارسكيل فا دا

 تودع ريشة انعام هنود و رشي ابنوُدْدَسي ديما ”كرشبابممادنكىدانلادمءااهنمو

 ٌريشباعلوقي نممهنمو ٌرنساننودب بريذ ثماينوأوقن وننك انزب نوعمجتءابلابءابلا5 ةزيملا

 لئثم ةيشبألا فهل _هاغلاءأيلا هنو رشا نودي راها نودع ءايلااهنوعبتُي «دنيشلانورسكيف

 امكن امأذ َّى اكل فوترم طقناوف ةزمهلاءاناهنمو اههيشأاموةرعوراطب“ ءابوىل لقي

 املا اامأو اهبشأاموكئاوأ وأدم ا 1 ”نملاذكوااب | ةزمهلاَت روم لئاشو لئاس الش

 اواو امهوتكفناتزمه مها تعمتجا ا انام رم عمي فولط رطل عمت مايو

 اذوغصنت ىو لحجر لحرربغصت فو محور خو كلوتك فصلا نمد اما امهادحإ

 نيبال اروع ندنلامالن مادبا ءايلاهنمو ًُج و ْحسريغصت وأنك

 دشنأ أوَبلاعُتلا نودي ريىلاعُتلاااهنمو ىفا وَقلارغوىفاوقلا ف كلذ نولعفي سداشلاو
3 

 بيعو نيكسمءااهنموهلوق

 نم هوهل اوقلا_ءسقا ده لعج

 او و
 لج ناكر رخالا ىلعرصتقا

 هسقق# مك

 رشباءاس اودع وهلوق
 حرش ةرامعو لصالااذك

 نع مسني نوماقلا
 ءأب ايريسسصت ىد 0 ١

 لا نوعمضف رمش لل وقف

 هع هتك



 اا 1 00 1 يا ا تا

20 

 (ان) 0 ةنيللا ف لالا فرح 8

 لامفألان عب ونتدق قوزحلانأكلذو فد علا تسيل صا لعفل اما ةماهمابقىفايلن كلذ

 أ لاعفالا كل: و ناس 0 ولا دلو يأ عناب هوئءامهافال 16من نعب 5 اهنالهك

 زاج اللطف :ركلاىلا اهنعّتَف قرصا اا لالا ىفةبسضانلا ل و ورا هد هاهتعةم ةئاتلا

 ايثلذك ساو راصتخالا نمسح "امن حل لاعفألا كان لتس تم تاراثكا الان عّدسبُعَيو

 |ذحا اوك وكيف ىذان ووعد لاح كلذ ىفاهلاسوديز ىلع عقاولا لماع |ىهاهسشنا انأكلذو

 اديك :رضدأ] وكن اكلذو هوَ ل رض كلَذك شل ول اوعفملافلماعلا ارخامبتب

 مه

 ب بر ص ارغب رش للوتب يس امني !ل_هاولا لماعل ارش تاتو

 ىداناكلوقوكلذو ةو مارك الا ودل هكا: قور حمام
 هع

 | 11 عل [فابسشناو طفلا اذهريغمقنادبق ىلع عقا د عفانه سنلهقاذبعمر 0 اوهللادبع
 أ سهم

 ْ 0 00 3 ادحاواساايدعب ردا كاز رالأ

| 

 د ياسا م
 46 د وم

 : ار يكتبوا ذهت بنفت همه حطو اسجل

 ْ ماللاث طلح دقاهنأيمصتعاف كلذ ىلع تالدتس اف ةبلقنم ىهلب اقفإ عفر رحىفاسمن الال

 | نيعلاعضومقفئالاو لاق ةلزنعلانتراصف اهتمعرجامن "كمال تراني َكقوراعتم

 لوق:بيذهتلا هوو ن الفى لادارأدداو نعبالقنالاهلع مك نأ نبيفةلوهجمو هو

 ُنالفاننالفاثالفاءلوقن 1 ثاغلءادنلاء ايفو لانا .اونالفأو نال [لحرلاَتيداناذا

 ْ ثالذانأ“ ءادلاف ننزل الفاو انيرو نالفانأ ىف :زمهلانمتلدبم ءاهلانالفايق الفأ

 : زايه .ديزانأو ديرو 'يذاوو د ديا هجوأةينانع ءادنلا فورخىف ناسك نبالاك

 قكلأو طف و ديَزانآ او ديرئأو

 ست © 7 دوي . #وعو --

 ليد» نو“ تان ءايغ 031 ىَصْدا اق دور فدع ىأ يعل

 هم

 ا وسرت شولاراصنأ يب #3 مك ةنع وبلال هور مابه لاوو

 | لحال ياسو طا « لاقو « ساونا م كحاوأمداأ « لاقو
22 



 ا ا ل و ا ايا و نوح نش دع

 دبا :«6 ٠

 انكلل 0 ةئيلل تل الا فرح

 ءارقلادشتأ ةننقت قثايقتكسباوملا ناكثفذُ
 ةموؤد 101 و 95 وو ونس 9 5

 1 6 ميأنف #2 مكنوطتقاذإىح

 ركود انا ين ةرغ ُبعاوباعلاملاَذإ « اَنل ن ارو

2000
 ةسيفص# يدك لسى هالاو ىح انهمالانوجالاذقو 

 امو اوان ةامدجلا كوارع الفلان ور اكال تلق ىعمصالا لاك تيكسلا نا لا اذا

 ىذهلاربكو لاق ككوقداأ ها كاوغولوبَبوُلاذف لولا لو ْ
 لس جس دو

 لعف لن" ك 0 3 هتبحألا سيلك اكوأذأَ

أن ع ور ةبسنلا وأ اينو منان بابكم ةذاذاثدارأ
 نا ءآلعل 9 3و رة ب

 5 وو

 تخل لوول ىلإَو ؤاولارم 1 ةزمهلا خشب وأخ ىلا بست او
00 

 ى ىوأ بألا هوت ةيشعىلاو وزال ةياعداووتب ىلاو 6 مضن ا
 هع

 - و ُ س- م8

 "رواد كرو زأو فر ركلوقك ماودلا اهانعموءازكا بالتداول هوما داولاابتمو 2

 39 موزع < 8 257

 208 5 ري نيش نيود تداول وراق اواولاا تموج

 وا ولااهف تنير 2 ةبرألاىل ور ور ررضلا وأ أر ليفزعمقل لاق واواواووك كلو اولشم
 مالع هرطنا ملا اودانت مث هلوق 5 ٍْ

 هدم فاؤملادهشتسا 98 هزاافو رعواواهبتمو * كبلإولال شت وصلا اهلك امام واهتب قرفدل طلنا ىف

 للا 2 ادام اشملا - 2 9 هد 2 هموم لو
 7 اهتنس هوريطا تيكسلانءادشنأو ورم نم لن ع الرع نودورع فثديزو رغد وركن قرت

 اه جوس ة

 وذم باسم * دوش 3 [ننيب ودان

 هن ام

 يتابع رماتْوَم »* انالأ سم دانم ىذا

 0 هس وو م

 » افالب مهلك هلك اعبجاولا# 9#

 مو سام يونس يوسع ونس دا ىرهوبأمعأ تادلة

 ىهيدلا حاجة لاقيو لباب رم دبزلاة باشا قاكلاو ع وو

 شو ىتوعاو َّ سوسو هل .--- « تكلل نك١ نمت كليو

 2 نسغ 06 رقت ن فز تركة نشل هلنكد د نمد

 قدس 1 0 و تا رحنا



 ةراسعو واولا مزج هلوق
 ىهو مز اواو "للمكتلا
 هميم هك ىسنأ

 )ا( ةنيللافلالا فرح ع

 ادوار ادشف ضم * ادوقرينأ معارج تول
 و 0 سم بوو عوقد

 دشنأو لعفلا دبس انى ءدوقرببصاو و داواءاهلستمو وةمفلا مدي اةلورنناوارأ 5

 دوصانئاوشإ ىكإ قارغلاموب 0 الت ىف نأ ل سسشيمللأ
 و2 0 د - هم 7و .

 ولاول اوكل امتحن 01 كيرصبىوهلا اهيح :أو

 1 | اهلا وخأضعبى تسنح وقيد ور و رانحتل 1 تاع ١ دا واهتموو# رطامدارأ

 رو كلوت ءادتلابممالادماهنمو» ا ار ةقعرتىفاهتا «قآسوتافاآلا ف 1 آ ةجرتف

 أ اهلصأ وطوخُ ولا اولااهنمو « الثواب وا الب قالا مش اوّدذاَطُ رد 0
 رسولا 1 اوندقوملاوا ةوملاواو|هتمو# ب 92 باطن مى زاهلمق'أطا اماوضنال ١ قاؤءاملا تبل ىدط

 | ناتو اعت ذوق ازا قاواهنمو« تسي رست منين ااهلصأ
 2و اق

 | ةوقكاسنلا اولا 0 اهل 5 تاه الزنك اسلاءاقتلالواولا أيار

 ركنا نه لؤالا ناك اذانينك اسلادخأ طقسنامنالاك وى ةردغلا بلاط ف انك :رذنملا

 | || تطقسلج زلاامربشا نينثالا كلوقك فلالافةخقفاهلبةافلأو أةريسك اهليقءابوأ ةمضاهليقاواو

 !1١ اهدوو اتعب رتيفءابلارك ذنسو اهتم ىهف ةحتفاسهلبق نال نينك اسس ءاقئلالهت هىلالا
 1 | ىزمهلاداواهنسو * اههشأاموروْسل الود اوبارتلاٍبروتلاو ب روكا لثم ةينالاّاواو

 1 نيت امض | راوتزمملا تروصلواسنو اشد كلو تفططلامأن ظذللاواطملا

 1 اههشأاموت اوهسلا لثمو ذعستاوانبأ ودا تاوامأبذ بع اوقلمونا وادوسشونا اوارجس

 0 بدلا لوقكرأ كلزقكق ةبدلامأو ديَراوكلوقفءاذنلامأف ةيددلاواَو ٌوءاذلاواوابتموو

 ا قى ًةعلاط سمشلاو هن[ لوقك لام اُتاواوابنمؤ ءادبرابومانبرغاوءاهغلاواديزاو

 1 فيعأ ع تت ول ءادلوقك تف واواهنمو مول وخر كذا اقالته

 1 فرضلاواواتمو# لا اواو نْمةِس رق ,ةىهو تقولا داود ذهنعرافتنأوت الاوت تو
 سا ص عا

 5 فطام ىلع[ دانسات جالك عمفوُمسْواولا نأتنأ فرصا" ازفلالاق
 8 م مومو م ره 5 89 5و يروم

 مهظعتعفاذاكيلعراع 3 هلثم تو قلخنعهننال هلوقك اهلع

 ١ ابتسام و افوطعمناك د د اف :رسيمنكذلن لن ز:ىلءالةداعإ ز زوال هنأ ىرتالأ ١

 باوحا 3 0 هب وألا قلد ولاا و اولاامم و#ب هل_ءقامفىذلاثداحلا



 ل ىلا طب يلا ا و عشا ولك
 0 00 و

 ماو (اد) ةنبللافلالا فرح

 حن أ وكنايح 5 رناَو و ةرهظالا "هال )1 رات هالو ةفدشلافو رح نم ناك ذاحرخا فهنم

 وده <

 ةدئاز اولا نوكتدقواوُأمْفاو نوع دافاف كلوق فرك دملاةعاجريمذو اولا نوكندقو

 يسال ورعى ال تلقى صالا|||
 ٍ شفخالا بفنآو تالوهدارامتطأو كلوا

 ل0

 لايملك الا #* 5 ”لذشيك اكلتواذاف َ
 رخو

 ىف يرهز لغو نكي كذاذاخلاقمتاك

 ماحدا هيو ل 5 1
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 ةدئازانهواولا نوكت نزوح د_-ةذ ايبا تعال اذا تح لاعتةوقو ا

 اضيأش الان عل ذلك ىالذهلمو< ةربنبا لاق

 لعب لاك ئثىضماذاو « ده ا ذالاس دل دواذاف

 رع 8

 اذه مهحأب مهتينتلهبلاانبحوأو فاعت هوو تدت ان زوو أعلا لهأ بر رك دولا

 نتا اوال بيذهتا بلا تبايَعف وأد نأاوعج ودنا ايه اوحهنال
 ه و ءء

 ن نول ءاسمسالا ىف ون 1 رضي واو »رض كلو عخبامادامخممبف رعي ماانمقعم كل فلق

 ةلحباهب ليوان ف وللا ءافلانببو اهني قرفلاو فاسو اواهتمو# نوااصااو

 ه7

 0-0000 رك رسما لع هرك ذمدقملا دقت ىف بنت تلا ىلع لدنالو لعب لع

 ْ تتفاعل ادي :زوهّللا بعت نَتاقادأءارغلا لاك :ولرالاوه مدل راها تاتا
 هد ضف 1 7

 0 ” الاوهرت" ”الاولالاوه لالا نك اديزفهقادبعتيرزتلقناو ازد

 داو ىهروشلا ىفوتاداوةرولطم اورو وزيزلا لب ؛زغتلافو اهدعبام ضف مقل
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 ءافلا وار 7 ناب ناك فلاب طع وأهنأ ى رتالأ (فلخلا اواو 6 وطب اكو ىف ىه تا | و داولاو مقل

 وو

 نيدلايل ضم هو انلاءناك اذإ !هنأرغ 1 ارق ةوتالماحلافاو ردنا دالاو لات هل اوك اهم 7
 حج © 0

 لاق ُنسَلا نءاج تلقا ذاراكثتسالاواوابنمو هيمو ئش ةوهفو اولان ناك او ىلوألا

 0و 3و ع 5 ءءوك هدو
 0 ",لةلاواواهسودة فقول اهلاو واوندمدورمع لافورعىفهاجتاقاذاو هو أركشتسملا

 تببلانزواهيمتواوبالاهَمَح تصد يومدقلااهثعَيإ ىتارايذلابفقق 003 هلوقك فاوقلا

 هوس 90 3 ممو5 و مهو ا هوَ

 روُطتأءارغلا حو واولابةمضلا لصن ب رعلاو قوأعملاو عوُربلا مهلوق ثم عابشالاواواهتنو ا
 دشتاو رظنأعضومف



 اذك حلاواؤلا بي ذهتلاهلوق

 هلمأنو لصالاب

 (ا) ةليللاللآلا فرح ماب

 ا نمار أا عجب فلافل نأ ىلع اهيل و ءادطأو »اأو ىئانقا ٌةرْمسالا كان

 لكو لانو ءانواولا نموورسك ةمضلانملَداممابقامامومضمافرطو واولا تعقوالف وووأ

 ثا !ج ناداه لف لماذا ءاينمهدنعواوٌفلأتناكن 1 قحأو

 (تراصفاهدعيىتاءابلا فت مندأو ءاب اواولا تبق نوكسلاب واولا تقي سوءاسيلاوواولتعقتجا

 |تقيسوءابلاو اولات عقبال وأ اهلصأ و ىألاق لهن لعام ناو ىرثاع“ ان

 مومطمارطو اولاتعقوالف وات راصفةيناثلا فد والا تمندأ وءابوأ ولاتبلق نوكسلاب هواولا

 الفيبر قتلاراسخت ال انايئرك ذام ىلءءادو اولا نموةرسكح ملا نمت هلبقام
 اا ةريخالاءايلا تفذحتر م م سلا وت 3 اتالم

00 2 

 تحاكي وقرن بن كح ىحو لد "قاب تنأكقلنكت ةقأايغا وأ

 نيرمال سقلا ىفابلا نمواولا لد 0 تا واولا امال ُمَدْوألاو اولا َض

 نك ةفشلا نمماملاتالفظمالاامأ عماهاإمعراضمرخ .الاواظفلاهان | مَءراضمامهدحأ

 ٍْ عقجاد فشلا َوصالاذا ءيشلاو عانمجالا واوا وقاصلالاءاملان الف ىنعملاامأ و كلذكواولا

 أءانلاو اولا نانتغل هلكف ف قفا ا هطلت وف فرت اةثالث ىلع فور ان لعام لانكا لام هن

 | تيدايفلوق““ ةعتأو اكل غال لنا ولالا منتكى أفاق توقوالاد كودو قك
 جسهوع 19 دي

 ْ 0 تاج الش 0 ةياوأو

 1 3 ل 1 0 م 3 7 مالا

 اولا ءالا لعفتنك ايدو وم همشالا ]هي وفنتلاقاهانعم واول بيذيتا

 | ا ماهفتسالا فا اهيلعل خدي وسترتلا لعن هال 9و نيثشلا حفشم !فورحنم
 عر مع

 ْ ماس. ممل هجنوكتدقوحبصفأ لوقت لبر ىلع مكين ضرك ذمكءاجنأ عبعوأ
 1 ظ راشأو نيتاهك ةغاسلاوانأ تثدن .هل ل_سو هيلعهللا يل بنا لوقك ةبحاصللسنالة سانا

 7 كاذكو لاف ىطبولا اا ىلاراش ا ودبوصع نب نبا لاق ةعاسلا ع مهى ماجبالاو ةبايسلاىلا

 ظ ناوتكو هجوم اق أ يوما تأ ملوتك لاعلاواولا نوكندقو ثيدذهلا فما
 و9 م هو

 ١ هبرقلهتملديامناومابلا نمل وهواذك ناكدقلهتلاولوقن اهبمستي دقو دوعقسانلاو تك



 ملا__ا» ا ةيلاقالن

 ىضةَفا يف ةلامالا لا عمل لهنأ اواهانإ ب رعلا مفتت كلذ لعلدعسا ووا سبام 7

 اذه كني لمان تيأ ابو ىجْيالاق تاواواهلك ةملكبلا فور لءوواولا نيام أكلنا

 ناسعلاتناكواولا نماهلعس نإ هنأ ىلعكلذديتعا وءابن علقم ايف بلال نأ ىلا بهذي و لوقلا

 نماهنأبءاضَقلا ىلا َلَدَعف نحنا لاهدوج ومريغوهو ىلعونأل اك ادا واظفلا هلكماللاوماغلاو

 الئ لا ذمركتاك ناو يل ءاب نأ كلذ واسأب نييسابا ىأ ىلع ىلع :و ا رركم اه يرأت سا رلاقءاملا

 هعمكلذدعي لصحدفففورحلا فدل نمقال انآ ىَصقاذا كافتاوا واهلك هفورحر يسم

 تأيِهَواَضِقناك اذافواوانلوقالاواو همالوو اومؤاف فرح مالكلا يف سلا رتالأأ هلريطتال طبفل
”*»5 

 ركش بل اينو واوتيعل نأ هواْضقف هلوطنال اًدُكيفرملا نوكنأن م هح رخال, ا|نميفلالا
 وه خو

 نآفنيعلا غضوميف تناك اذا فلالا نأ ن مدي وببسدي يمواما هدأ ن ١ ايشاضيأ كاذدضعيو

 مهنأن منسم اون ءاكحامرخ" الاوءاملا نب ا ءةيلقتنم نوكتت نأ ن مك أ واوان عب لقنم وكم

 نوكجا ارصتتملوقينأ ل عدالو لاقدإلا+ نما دك "وياضيأ ذهول اهينرنج عج
 َناوئادل نسل اونأ هنلاَبهذام اش لقا وس هيلاانأ تيد ىذا ءايرجبيتإلا

 نم اللاوهافلا تلمس برعلا تير دق اذ هلرطتالابما ذه ناكو ناواو ماللاومابغلاٍناَِسيَ
 اندجوان اقواومسفن كي تاواذمف فيقود عدوح رح وولقو ساسو جن كلذواريثك دجاوطفل

 اواعج هر در و اًدمسلا تودي ءواولا ت تأ ىهىتلاءابلاقاشبأ اولا ود باو ظل نمهمالوهءاف

 نأبف ىمنسجلاوبأ ل خددقفلاق اهريغنمالوواو نمالد جاو عْضومن فاجر مالا اوماغلا

 هيلاانمهذا دازهنا منن مد بأ كاذببفارتعالا نما دج ل ذإناواو ماللاوعاشل ابا يفيقعا

 دبحاو عضوم نم مالإاو نيبعلا او ءافلا لج وهوذتبلامالكلا نم فرح ىف هلريطتال ايس اعبج

 ثراها رايس تف دحلوق م يعوأبهشنأ اماما
 هذة ى هعمقس »اد

 هيج راع 03 هبي نحال

 حقو توضا بكت وها فاو ماي س دلو ه «يلء+قَرتناك يذلا تويبلاةياكج سياف

 لع مالون وسبا تاو اوصانذهاهتاف حرس :ىنلا توصاذ دول مشلاعط وقبسبلا

 ىلع فأي هذا ات إلانمءانرك ذامل حالف ين ِنبالاق اهيدوحخوممو نسم ةلزنج لوبا

 لجن ملوق يف تقل لاعفأ ىلءاوا وتعجوو لذاعتلا ماب ر رونار اندمجت

 ثيلقئافلأ تلقت منصابا .:رطواولا تعقوالفوأقأاهل م ماوواو نسلم

 ؛

 (تدرصلا برعلا نال - هز

 لالا اذك ددد و هلوق

 هضيفعم و دك



 تسلءاعمه فرسوووهلوق
 د2 !معزاكفطعلل واولا

 ووولاقيفاضيأةيغال»
 2 0 رنا وا ولاش و

 هيف ودك سوماقلا

 نوكتالفاهزههالول ذاءاوق
 ىهل مرو لصالاءاذك لسا :

 ءاطدفق و ةمالعب هثماد

 نم ميم لأ عالطتسا
 فاملااهملق:ىتلالوصالا

 هذه سورعلاح ات ىفلقنو

 الولذادل اوقاهنمحرط و رابعلا

 نءعنوكد الو لاف وافزمه

 مص وك انهامزملا وأ ولا

 3 د اك دلو د ا ماو

 ا 8ع

 9 ةنيالاثقلالا فرس ١ "بخ
 ١ ىثعالا تينودسشنا وءاهتزمولانوبلعيَتنأو 1 أ ىيجتنوا ن»لوقي نمبرعلا نمو

 هم 2 سمو م9 ه

 ريب ادهن يمز ىلثم »* اًنئانن ندوع ءأ له ىرغش تلا

 دشنأو يسقي انهار ءالا نبا

 ادهأ ةق

9" 

 ا

 جيتار خال وشاح انهوانهن مكي مل ىئاح

 رعاشلا لاه قازأو قا ارهلثما ا هلصأ رمادتلافو ةورحنمايه ( ايه

 رايعب رطْنم لوقو 0 رك وار ناو

 ١ كارلا دوم ةزءانهنةرسواو ةايم رعووو منْ فورس نمواولا( اد

 فرحأ ةثالثن م لدتوولدو طوسولرو وحن ل_طالافاذثازوالدب والصأن وكم روه#فرح

 ةزمهلا نوكتنأاهدحأ برش ةثالث ىعفةزمهلا نماسهلا دنا مأفءاملاو فئالاوتزمُهلا ى هو

 | ا رخآاالا 000 رخ الاوالصأ

 0 هسضاى < ا هما 0 006

 ' 5 ا قرم اد وب 2 رمشياكد رشعلحولاو ا ذلعف مهلوقن 5

هن نمواولا تا.دقو وار لدم انأو دحأ
وارجو خف فاالان ل ةلتلاشم تاناقزمح 

 3 1 | نا

00 

 ْ ؟مالغاذه فيفتضو كاوتف ةدئازلاةزمهلانماهلادبإامأو ئوارذسصو تاوارك

 || كلوقن بلاص فنالا نمواولا لادبإامأو ممضو مرظموخ مص 2

 اهوزمه ووو مو اولا بورا فو ناوّذاوناودآونا ولإ لابترءامسا اذإو ىدآوىلا ةينثت

 واو تج رخدقو نيعلابحاصلوقاذ_ هلا اواوناولاةدقوتتا ءلاوتاواولا لاصتإةهار ك

 ٌةيلقنمالا نوكت الو اوف ا نالدب هوسسافن يذلاثوعو لثممالكلا نأ ىلا فد رضتلاليلدب

 4 نوكننأ نمواختالفةباَعبستناك اذاو كلذك اَلانوكنالة رولا هذه ىلع فا لكن

 | ةيلكلا فورحتناككلذك ناكنا هنالواولا نع نوكيالف اهزمسهالولذاءالا نءوأو اولا نع

 | ثنواولا نعاهيالسقأاَلطَبذافٌّككلاك ب رعامو بالا ةسنبلا مالكلا كلذ ر_نالوتدحاو
 0-1 >2 -2- ايم 5 008 5 0 ع

 ا مدنافاهتلمعة نس سحاواوتي وو باعت ىحو دود_لا ىلع توءوباءىلا حرش ءاما |نعهنأ

 5 ناكف واوو واوو واونْمْدوكَت نأزاحو ءايو واوو واو نمةّماكلا نوكتنأزاج اذه

 الان سلاواهلجومانةريخألاواولاتيلق ةثال_:لاةزواحمن ريغ تْوَوَواَذه ىلعمكلا



 ا
 ىلا ؛ لكو سأرلا عجبوالوىد لك لوا 2 هول وادع 575 مهلاثمأنمءارفلا

 4 دس ننال 12 ا 3 ا ا للا ا ا

 عام (انه) ١ ا

 وو <

 انيكاعلا كميل حارأ « اديس ىم ىذغقاانههف
 د م 2

 ريكا ةرثك جلاد يعبفا اراء دصبةالف فصبر وذ لاذو
 + ناو 1 ا

 مئِنمملاءرئاسنلاَاذ * اهيْنهلاَْن و انهوانه

 مد سد هاك 6 عراه

 نباانادشت ًارعش لافو هريغلثرتك ” رة ن القبو تااذامالكلا اذه موفر

 جالا ينارعالا
 2 هه” وه 6

 تنهتالفتنهاه درك دو * تيحنيحابحلا تناك و

 الالب تن لاق هنبحالو كلذض 4 اذسناىأٌتدكَتالذ فقول ءاهدرصق هيون دارأ

 ىشئعالالوقهمو لصولا قءان ريصتءاهلا نالةيفاَقلا زحأ

 بمول

 هيفمدق' ماو تالتعملا

 5 وو ع هاوس ه6 < .

 عورقم كلأو * تفل

 افرك ذ ذو بح نيح ايما تناكو لوقي 5 تبح نيحفايخلا تناك * تيكا ناءاوذ
 وع

 لا اولا فئاطباهنمعاج *. نم ةربج كرك ذابنهتال

 نمهنأ ىدتعءب رقالا نال كانه . دام لدعملا ىف اغتال ريسسفت ن ءئذم دق وك ءرهزالا لاق

 ءاطعل انالعير جدمولأ و ةايبللانمسأيللىأ لا هالو كانعتايخ ارك ذولوقي تندد

 وو سل هر عد

 دضصرلا لعدأح يول ىلعو لامثمو نيعنعى طلعي ىأ ع 3 وصلا لعوانعواتم *

 تيكنلا نادرا

 مةم مع 0

 تن راوث ناك ىذلادبو 5 تنحانهتالوراو وتاح
 ه-عو 0010

 ياا مدت ُتنَح نينطلا عضوم الون نحضوماذه سيل ىأ

 نبادانع نرتف ٠ نخل
 ىفءاتريسصلو» رخآ ىف ءاهت داب ءاناعادنلا مهل اوقو عض ذولا اذه قدي طاغي انهى أه هلوق

 ىمللا انهو لهما فانه ةجس رتفىربن يدم وبأجشلا هيلع هدقتتاامانركذودانرك ذدق لولا

 سقلا ىرمال ىمءال ادشنأ و ًفرتسوهو بعلو
 ه م سم ” يي 8 ءو د ن6 3

 هرصق ىءامشنن دسحو 23 انهمويبك رلاثيدنحو

 انهطبض لاانهوانههلوق
 ديدشنلاو فلاب تيذهتلا ىف '

 لاقو ثالثلاتاماكلاىف

 ىورب ىنوعالا حرشف

 رسسكلاىناثلا وفلل والا

 نابصلا لاهو ملا: ثااثلاو
 ىلا ىوريفادورلا نع
 هميفص#وثك ثالثلا

 لصالا ىف طيضةزيبج هلوق
 ةضسن ىف طيضو ىرئاسع

 ررف- برعلا تس لكب و
 هدفك« هتك

 عجار حلات ال او تنحل وق

 ةدام شماهى هيلع تك م

 ةطصعم هتك نه



 مال

1 
 2 و 07 23 1 م72 ةوس 7

 ا هيلع ىلع دحىفو فرظانه» نععانهو عضوملاا ذهىفىأ انه هتاعج لوقت ناكمفرظ

 | "3283 5-0 ها مه وردم ع 5 - 0 05 و م6

 9 |نطاقمللهيسنتةلك ةروضةماش "يلح هل ترصاول هز دص ىلا هد#ب ًاموأو انلعان هه نإءالسلا

 الاف لقال موي لانه مو موقلاقد تببلا قعضوممسا ش انه ىوصلاركبونأ هنيعن عضومانههانه تدكيلانبا مالكلا نمهيلا ناسي امىلءاهبتنب
 اميصاك اياق لعل« انه موت لوتقل اةكناعنبانا

 ر)دوص ه5 2 25 4 14 3 ىو

 1 7 اذهمووبكرلا ثددحاو سدقلا رضا لوقىفىرب الا لوآل |موت كلوةكوهانه مو هلوق
1 

 هكا تسر يللا ا ا ل

0 5 7 5 

 ا 00 ل ل روما وك دن وفاعل :
 بابك :رب نبا درك ذاذهو ىدكو وذاف درفت ساشا افرسلهنالف ا هرييغ عضوم مساانه لاق

 | ترشأ اناس | ةالاعوهو انهى ردوا انههنمدعتأ لاهو ناكلإ الفراخ لدعملا

 ظ | تفند يعبشلا ىلعليلدا يفو باطخلا فاكللاو ةدئازماللا وديع ةاكلانه و كانهو ثاكمىلا

 ]| اليلقمياوأ دءاسئأ انهه اوان رقى سلا لاقيءارغلا لاق ثول سكت ورك دل

 3 0001 لاو سقم ةءاسب مقل قعنالا لاك مقر نق دوعاضانوهوألا

 ْ . || نموا متثجو لاه انه نم أنه نساجوهديسنبا دحأ نمرسكلااهعمشأ لوءاهلا فب
 01 ى اه 5 00 عا يكس 0 3 - 597 ا سس ةسدد ا .

 / ْ ا تي د نحارلالاق كاد ىأ لاك ةواههد| دعم ديدشتلاو فلامانعو ايو

 6 5 2 وس اه 0 هه 3 53

 رعاشلا لوقو امه دنموانهه نم ىاانهنموانهنما وعمد وهاوقدنمو

 027 هس © 5: - مد قاع 7 ص 6م :

 ١ تارا تنك ىدللاددو .» . قنتايعتالوراو دج
 روث همام 5 ه 9 : 5

 موثلك نور تنب راما |ىبسناكو :هز-ضن نب لج وه ىربنيا لاق نينح عضوماذ سدللوةي

 ف يارالوقدمو

 ومو سوما تكلم هرم ةهدوس 28ه يي

 جيتمكبلقنإانهتال مذ. من كذيعنامظالارث أى

 ىجنبمتفل ١ ونأهدشنأهلوقو تيهدأ_ٌهمء الا سدل تعب

 همز ود. «مل هعءعو هو سمعو 1

 هنهنموامهه نم د“ هنذما نمتذرودق

 ىدح ا نوكت نأ لاح انة هتكمأءليقنالهنهاهو لّة:لامناو ءاهفلالا لد افانه نمودارأ امنا

9 

 : 3 تدارأ اذالوةنب رعلاو ميو سهل اوه اضيأ ام دوه تيسوم لا وميت تفل
 ١ 9 9. 2 5 ' 7 21 ا 0 0 2 7 ١

 انههبغبحلل لوقثو انههواتدتااف برقا !تدارااداو كائههو كامو اًنهفواتع دعما

 1 - يج - 2 رد 1 الص هك لس سس - ه ممم

 هماوج(:ةئيط+ل الا ادنع متت ىأانهوانههنطرغبللهدضفو نداوب رقت ىأاندو



ْ 

 0 (انه) 2 ةنيللاتقاالا فرخ

 و سدر يوعو) دو ثا هو < وه هس «ةس »# هد م 2

 رقما نبلعمكل نكي مذا 35 هدنعلزقلااواهفاوموق)|

 لاقو نس وذل

 ىئاهيتنسح أد قاب ر ٌكايح 5 1تاقفءاه لاق و

8 

 ايلا قءاب ذل ثيدحلاامأو لد اوىعع تاغ نما امي اذهفئرعزالالاك

 نيعيابتا !نمدح اولكر اريد, مشعة يفت لادن ءاق :وءاهالإ بهّذلاب هذا

 0 و

 وهلوقلاو لاق اطءاوذخ أت اثو < و لاههانعملسق ونار راف هديا يد ىاناه

 قا دنا يالا ىأءاه رماها! هذا فهذا ار 0 ل رخآ عض ذومىىرهزالالاقو لوالا

 لاقأك تاهو ًةلاههيف لصالاو نيلحما فضيات عن رخ رح لات ددح

 ِِ فيا -َ 5

 3 و نمد وادق * نمو درقمهلثان : سان !تلع -و

 ايان الابد اهُّدمتاوصل اوفاال انك اساهو اهدن وو رشد هد 1 !باصص أى اطمن لاق

 ح7”انلا وو“

 ىعنوكسلااهيفزيخي اطل اريغو و ةدمهلا 50000 و فاكلافزْشُتسَأ لاه
 م أ

 اهامهنعهتلا يضر ىموهىالرع ثي دحه نمو هيمقدلل يلا اد اهل زن و ضوعلا فد

 ناك اذا ماهفتسالا قلاقن فايكما كلوق ىلع كلدهشي نم تاهىأ ةظعد كلما

 لعف لحرل ؟نودب برب كلذ لعق لح .رأهلاقيف ءاهلوالا ةزمهلا عج ةلوطمةزمهبوأ وأن يتزمهب

 7 وشنو هيايهرا تا فاخل 0 اهني ا ذا 1 كلذكو كلذ تلعف اعد كالد
 8 هسه مد ٠ هو

 مدع اهنولوقيالىرتفأ قطط وقر نب هد :رمهل انولعضال ةغللا لهأ نافةدعناو

 تالفانأ لاق هو كاذَلَعتديز أن ودي ريتا ذ لفي 6 اوقنئَطو ثناكل تايقولولاق م

 اضل نبيّ لوقامأ و نالفايقو

 معلا لا 5 انام ماه 5

 نماهلاق م 5 "مقاما كوم ماه انفاسي 5 وفا اريخأتلا هانعمع كه اذه لاق ديفسان أنا

 5 28 هوم

 باءاذه نال لثعملا فرك ذذدقو ىحع كو ىو ىأ ل يتلا يزاد (الهإ) هش هددت :ةاهفانعت مرو

 ْش 1 م و .» تو . ير |

 ل-رايعاهو تفلا,ل_رارعاه لاسةيديزوبأ ةوسناننك اهونانأ سهااناذ._هأك اهودأ نعااب

 دشنأو عاببا فاؤاعونينثالا فاورسكيملو خلاب عرج نيتغللافنينتثالاًاهورسكلاب | ٠

عمل ف .انرك »امال ديس نبا لاف نون نم تابع تاغ ىلع ىبم ٍْ
 انه (انهإ) ل



 ىطسضاذاهتئااهالهلوق

 ؟نرع اها
 هسبضع# هيرثكى رت

 السا

 (اه) 2 ةئمللافلالا فرح نس

 ةرثكلرسُخلاو فذ اذه كاف الرد قتلو عدملتلا ضر امني هّللأ مس

 ريهزلاف ادناه واذوفاهمهل اوقف متقاك اهمدُق و مهمالك ىفاذهمهل امها
 1 5 9 م2 ةهسو و ود“ يما

 نإ ةَنيارطاو كءردبدصفاف 0 اهسقاذهقارملاهالعت

 هةر )ل وص

 ًادائسنجا ياهقااهال هنعدقلا ىشيرك و اق ني هلا ىنيودانت لات« ةسفو

 ناوصلاو اقل هال ثيدحلا«باذك هَبكَسَنُيفوسروهقلاز ءلئاقب هقادسأ نيدسأ

 فاك اوان, خت قذخ اذار الو ذثوكيال هقاوالءذعمو ةز زمهلا فذ اذدقااهال

 ءاقتلالا تدنن ىناثلا و هن ةبادل ثم محط ماهدعيىنااّنال اهقلل أتت ًامهح أن ايه ذم اه

 موم
 100 لوقت رمش دقو تماةارسكلا ىلع نيموهو اهلءاغدو ل: اور ءاهو نيثكاسلا

 ةباسإةلكاضنأ اهو تم عاه لاق كلذ ىف اه لاك نمو ٌتمحاَحف هانلقأك ابهتوعداذا لبالا

 ألم ةلزنج ةلاهوءاهبرعلا مالك فهيوبسسلاهىرهزالا :بابلااذذهنم ءسياوةسيبلل 1
 | موا ب ا

 أولونب ,رمضلاو نينا وزي رومأللاناع* يل فاكلاهذهولات ٌكلاصلا مهل وقكوك ا محو

 اوس كلز ازقكواولا نلعافلاٌةمالع : نولعافان هرم نالأطختت اكل ءرمشلا طتناك
0 

 ٠ |كنالالع كاملا ناكلاعما تناك ولو ميابتسدلو دس كك و اص اكل امن هانا و
 ظ دقْنيَل شك فرس"اهلار غلا نبا مان سيلا ذ فاك كاذكولاف امال راقلا ينشف و هم 1 0

 أنأوبفتلا اج هساك ' اور امؤاهل_جوزعهقالاع عاشت يللا بالا ئهاقتم ىبع

 | مزاهلوقيف هبا اسي ةل اوشن هيف ذاقهنبب هبات ىطغي نينمؤملا ن ملح لا

 نأ تلحتأتلعل ةوقشلف لعلنا ىز وأوامر كا اكذرل

١ 

 ةاهلاش ثيكسلا نءالاق ةقورعمت ٌتاغاذخ ىهعءاهف و ةمض ارةشدعف وهف 1 تانج قالم
 و - 47 59

 نواحو نان را ايتاهوءايالبةروسكمأ اي اماه لاق : دارا ماهر نالجرالام ؤاهو ّط 1

 ا | عيست اة دنثتللو قاهتأرلل و اًواف عمم لاواءاهلزنجآ [اهو لحيزابأع ”ةغلو ةوسنأب

 أ قاعتأرل و اًواه عملا واتا اهننثاللو ةروسكمقزم هب لحرا,ءاهىرخأ ةغلو نحت زن

 ظ اش اميائاهالمو انسماماه انت تاق ءاهذلل تاقاذاو لاق نيئاه عبمجللو ايئاهني_تنئللو

 ' ظ تيمكلا لاقت ذخو طعأ ىأءاهوتاهلاقي لاف فاسكل الاف اذ وقولاى رناو
 ْ انيق ىَدَارراذا * قلة ةاهبتاهمان5 ىو

 إ اذه كامو رالاذه ار نيود افلا ليو انع نه زويا هبرفلاو هولاق

 رمل ٠



 0 (اه) ١ ةنيللافلإلا فرح

 نوبل ملا قا ام ىلع ابد .بطاذلا هين دك ةروصةماه ل هلَتيَم اورد ضيا

 رغاشلا لاف دك مص ماهف مكيلع مالا اهاولاقو ملكا

 دويل قصار ان مكِيلعمالّسل هانا

 رخ الالاقو
 يشكل الو لهلا عيال 5 رودصلا قش ايلاه ْ

 ليزنتلا ف ئاذكت] ل ةمي تن ااهاولاك ونينك اين ب عملا فبادىر عى :ر 2 هللا هلوق وق نم مهثمو

 اذانأاهل فتن أنبأ كلل يقاذاٍبي رقئاروصتساهو روصة من اهؤءالؤع ء' هز زعلا

 لا ذوهاه تلقاٌدبعت ناكناو اذوهاهاس رقناكاذا تلق نالفنيأكل يق نافهذان ًاهلوقتةأرملاو

 ىناثلاو ع وب راضو براضل ثم ةلعانث و لعافلا نيب قرةلاهدحأ 200

 تبنيها ع

 ليال نقرا تاع أ اوك هاون سنا ىف تو اورد نيبقرغل

 ير رقو ف ثدنأت هم ةحامع نكي تاو ة َ اضفنا ثيل عيبارلاو رقي وقرب و رغوة

 0 هم ناك اهلا ةفاققوةجابلعو لاقت ا ةمالعل كل ةئبل سالو

 ةبلا تينأتدلا ةيقشوبعذيامَ ةناك اموةيهاذلاوةياهتلاوةياغلاثين انىلا شأني نوبه

 كادوا سانا و ةاكانمأ ماو اوم لب وذ ثنؤملاورك ذم اهمشى وي لسااو

 اهدحأ ورا و م ةمحوذط دو ىنالاوركذ دا تر

 لخدتملاعروةبراوساو جز اواو مما لعلدتاثلاو ةبلاهكاو هه بسألا ىلءلذتنأ

 ةقدان زلاوتب .نارلاوخ فونت رج نماضوء توك نأ ثلاثلاو ياك مهل اوةكءاهلاهيف

 يق ىرب نيالا ران هقلا بعون هقلا دب عو سابع نبدا دبع م هوتلدابعلاو
000 

 ءاهلانوكستدقو ىرهوملا لاه عبارلاودو .صاعلانبو هر جنبها دبع ةلذابعل !نمىرهولا

 ةيقاذلاءاملاوواولا نماضوتعن وكتدت وةفصوةدع ءوحغ لعفلا ءافنمتتهالا داولان ماّضَوع

 اماوقإهل_صأو ةماخإ !ماقأ م ولوقرأبوأ قام يامل يا نمدامأ ض ولاة وح لعفلا نيعنم

 لاقيفامب ميد يلهو 3 , ونود ئاموض لعفلا مال نمقبهاذلاءابلان ءاضوعنوكتدقو
 هس و

 ناو ءاها اًدعييلافاال |تفدح تم ناو الولاوم ءاهلا تادن أ قارالىأكمفانمقااال
 ساس

 هم ا *

 تأعجواًدواسهنن تقرع بمس ماذعمقاوذل لأ فرغ ذهتاهال م هلوقوأ ل 900

 ا
 ىلع برسعلا مالك دارس اهلاوي” هاهتديعتتناكاذاو 2 ىفاشدي رقت اك اذاثأ و



 ا مالا مظعم نسدلوق
 لاقو ىرهولا فاو مست
 ثدمنمةاورلاو ىناغاصلا
 اذكهو لاف امظعم ىهالا

 هلوقو هيوبدسهداسسشلا

 زانلا هءاوصبوثلا ت رهو

 * || هسصصتممتكق رهةدامىفأك

 0 ١0 ماه)  ةئيللاتفلالا فرح -

 سران+لاتنبلوقو
 0 ا

 قيلعتكا نين مفاصوأ 3 ينوي هله '

 ئرثئالاف هم صقلية كلا لؤهم رش نءةيانك دولا ةفوكلا لهنا

 يا

 و لاق اسرو ءاصع قريعفلا "هك محق هياو اوضىرب نبا لاق لضآلا فرك م د

 ' ءارفلادشنأو ةفوكلا له لوق ىلءعاذهنينك انما !ءاقتلال

 لجألا لبن مايرام اقع لسأ كانإ ب رايبرا

 لعح انلا نمهقم نموهم هر و ىملش دال ناكوى صاعلاذاعم سقلاقو
 هم و

 لاَمْمَدر ةفملاهتلأسوىببل نم ين قدقا تمالك بامصأ اهل لاقف لما

 و اي لماع 2 5 80 م

 ياا ل 5 مك ٍِِِ

 00 ل 31-5 لوأ مانا بداتق <:
 موني وهم ا مومدق 35

 ' امال هما 5 بنيالَفايح ف قيل طعأن اف

 م ه_

 لافأك رميا ةدقرس

 اهم ضل طم اوكا . هو ”.الاوركنا تولئاقلامه ٠١

 كا كلما نفالد,ءاهلا نوكتدقوراعخالا« اهىرحاهارحأف

 هم -

 رعاشلالا ءاهلهذتسالا فل نوادي

  اسلاع 8 0 مَقأو

 فقتي ماسالا ف 0 شالوا اا 1 ا و
 0 ا

 : هك را اتكسر لاينلايم ٌتَسانا

 |رسكذو

 ملأ

 1 ظ ىفءاهلادازئدقو لصالا نع 9 زاغوهرزرصلا الها دنع ة ص منف اى سداورعشلا قريثكوهو

 ١ َك ' *اهلاهذهّتت أ دقواذام م ىنعي معو هلام وهاس 0 ارفاكر 21 ناببل ف قولا

 ىربنا لاق

 ا[ راغلا وكعب تدع 1 د تر هوءامملات قر رك ىهوءاشا تزم_هنماولدب أل اغفأ ةثالث

0 



 84 1 (اه) ةئمللاتلالا ف رو

 وسو

 فيرعتلا لزج امتاز جرلاابزوخال لبق لج لا اهيأامل وقت ى الفص لج رلاو درهم

 هيبنتلاكالةمزالاهوىأبمالا اونالا ىلا مال او فال ندين مجال لجرلاف

 لوقتو ربساوماهنتسالا اة فاشم وكينيا مأ نال ىأ ةفاضالا نم ضوعىشو

 ًرقهنافرهاعّناَلا نونمؤمل هنأ و سائلا بيومي أ اقلاو رم اها 16

 َر , رسلوقامأو غل ىهيىرابنالان لأ و ةديصت سلو نونمؤلابأ

 ايهالت هرهازلا نإ 5 حالتنا ل هبال للوعي :

 ليدسالىأ ومالا هلاقديلا ليبسال أ مش لج راع داداكلذكواببل !ليبسال ىأايهال ىعخ
 2ه هم 9ه-- 32 مو: 0

 مهوافرعدقيتلا ةيهادلا ى هىأ مم ىلا ومي عراق رهط وهوه لابو ذتالفدملإ

 ىذهلالاقو مهتفرعنيذلام هىأمه

 م 527 وح رانركلاو | و تاق 0 عرتلدلبوخااولاةهيفوقر

 ىرغنشلالوقو

 كف: ئالاهكا اماكن نإو 35 انراط حبال نحن مينا

 كذهلا لوقو لَعفَتسنالا اذكعامىأ
 و هس .ب 1

 رصعاذواه الحد قرصعَناذَ 5 فيصل ف ضار ءالاوروغلاانل

 بعك لاق ودسنتلااهّلخدأ

 امدرىذلا نوألا اذياه انسسمالا هقراقماضاَسد اولا داع

 وهاهوانأ ااه مسالاب امه توق ةفصلاباذواهنييو ,ٌقَرَعُف د نوللا اذه انس الدار أمنا

 عبو سل 5 سس اس سرع

 رك دمللوهواهبرضوهن رضلوقنةب اغلاو بئاسغلا نعأبنكتوكندقءاهلاوةقرهوم اذ

 نم .ىقىتلاءاملاو داولاءذهنيباوقرشمل فلا ل عفءابلاووهىفو رافال ل

 لكل هير صووهبأركلوقوخ ف لضذانوكت نيدللاءايلاوواولا نيد داوم الا سل

 ءايشاةئالث صرع ىذلاو ةكرتلابحو هلع ضرع أالا دركي

 ةدئازلاءاملا لثمدحااو فرس ىلع هنزل ىناثلاو ني وك لسا اسلا عاتتجا اهدسحبأ

 0 ةعراشملا ضع عراض نال مهلا ىلع يب ىذاملا لعفلا لثميرغتي وهب قرشا تلاثلاو

 ّ رعاشلاٌلوقامأو فاو فهي هجاوارضآلا لئفوهو عر راض لام نيبو هنب ةكرلاب
 هم وب هو 1 2 -

 ٍِك وصوأاه دعب دعب نم ىديعصو »*ئ با أو ابقي رشالإ ىا منامي

 تارا ترعتاولست - لإ



 لصالا فمسرلذحلاوأهلوق
 ةراشاىرخ اءاحءالسا تدق
 رسكلاب وهؤاهظقن مدع ىلا

 قعقوو لصالا مضااو

 لاي هرسفو ميما ىفاديمل
 هعدتوو تك ةرهشلا

 (اه) ةثمللا فلالا فرح 8
 1 ل

 هرو - - 0 ف 9 ا

 ىلكعلامازحوبأ ىفد نأ لاقو ماقتغل عفرب و
 ىو ةد م 0 04 7 مهءوةودءو ومو

 يبق جا ان

 -هةدعو
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 ناك اذاءاهلاىف مزه انوكاللاقولاق ماعريغو ماس وهيفوهسيفو ىبيفوهسيفلاقيتاغل
 سام

 نمةعامجالم هونينثاللامهر ثينأت ةيانكى 0 ذةةيانكوهثيللا ب ذنعلا انك اساهليقام

 ةلدصلاءاه ترتد اذاو ف و الات ووش ىلع تفقواذاف ءاسنالنه دو لاح رلا
 و 3 8 . : 8

 ملا م

 ٍ 2دقلا ددفل

 ةس"اةثنو :وم لكل ىهو بتاعك ذم لكلو د لهنا امتلأ اد ؛اوةادالاب وألعفلابو مسالا

 0 د
9" 

 عمود هم و م« و هم و 053 ووس 05

 د ثنأو اواو واولا عماوداز :لوخ اَرخلو ةتقءرش [لثم فد قاعد

 8 ةسوسو هم وامام و دعوتك ©«, -

 مقلعهللا همصن *ىلعودو * ام .قيْسيةدىناسلتاو

 نونلاعس فأن ,وناودازف ة ند منح أى ماولاقفاموأفب رصتالو نو نم ذاولاو !.كح
 هما

 سء 2

 ىهو لرخملااونذ- مهن"أك ذنهى هودي وكن وأوة بف وهو ى مه هنكسند تاو. مسيهلاولأ

 : , دشنأو هلاقوهومتلاق

 نايققوهو أودع 5 2كم ونا اماذااكو

 0 اك اوه نمهذاى ا #2 دشنأو ىهامووهامنودير هنا ماهو هلاك ءاهيلاكب د ونس
+01 

 هلو مسد

 اذااذ_هلاقباس دورا 1 1مل افنيتلا ىعلَدْملا وأو لاقيءار دا ىه'افذف

 لكى 2 هنمايلاووش

 رورغ 0 0 اتالامغدلل *ءالأ ىهالأ

 7 مان ومشت وكمل او تماما را بدك ودع

 لامك لوقت تر اود نماذج عمنو
 لاثولاك مهجتي مسيل لوقا ناكو

 ١ ٠ ىهقاسكلا

 لاصتالا- نماهلاتدرأ نافوهيرشي وير شب يش اذكو تاغ ذه يفرش كالذكو

 | نلف ان وكيال مسالا نالدحاو فرح ىلع مساللالاقئتسا"ا وأو اوَتدْزْفامه هل ذىربدقو

 د : رعناف فرحه نم بهذدق صقانو هذ نيفرح ىلءناك اذا رووا دل ند

 قروي تورس ناو سنم قاتلا قرع هدب رو هيخشتو قوه

 2 ا اب رف نو ئرعزالا نادرا |تنئظفو 7 ني علعشأ

 ] وهعوهيودي تريم تدشن ادلاف ىهب ترص هبّتر رهو هنن سه تف نأ مهلا لأن ءىؤرو

 دروع ل... نومستتا ةيوسس



 ا للا اا لا ل
0700 0-7 0 7 

 كل ماه)  ةزيالافلالا فرح
 ع 000 هدم 1 مار © ع" 320
 هلوقىلاى كليحل يق - صةخاضيأسهالا اذه نأريغ ههفالخ

 مسؤو مو و ةم دعو دحو هت ه0

 لوالارصعالانرَع ردغلاب « را دا

 ددنمفصاو ليني ساالَح #3 و كلذ ج وددت هلوقو

 مالكلا فوقولاضيأ ”قلاخنو هرقل عفوقولل فااخغ هضورع ىلءفوقولا كلنلكرتك هلثمو

 و

 ومعهد عج وامه هي 9و ماا اولاضوقلب موعمسأل قاسكلا لاك ركل

 ءاهل ا هامنا مسالا نا :و أر كلوةامافد: 2 د وذم ذمنأ كومه نمتفوذكأم هةلوقامأف

 3 كلذ و 'ائمدقالواولاو ءاهلااهنف مسالاامناّلام وها كلذكو ةكرط انايملوا ولان“ جو

 ءاهلا ىلعىتلا ةكرملا عمل صولا ىفاهفذحي نم مهنموُهللاملاو هبا رتلقفوا رات شقرا

 عمواولا ا وةذ حامي روىرهوملا ناموهآى ألام قاسكلا نءىناعللا ىحءاهلا نكس و
 ْ لوحألا نب لعب لاق ههشأام كاذكو:اهلانوكسي لام ىنايعلاا ىديوهديسنب | لاق ةكرشلا

 سه7 موس 9: هس

 0 قربا ا 3-5 7 ود ديس

#2 

 >2 >1 0 ةدخبم» -

 ِ 00 9 2 0 ودم

 نايم ىلع ثان هدراسسم 2 و مصر د نم اين تيلف

 اهلا ناكسسإ سيلو كف ءاهلاناكسإ وو هليخأواولا تينا ى ييينيتغلا نب عج جاب لاف

 لوق نمبرطق نع ىورامدإ مو رثك د كاد غلف اذهو ةعنصلاب ةملكلاّق قطن نعد ٍ

 ود يوم 14 ه5 سص 5سوم ءدع

 اهيداوليسس موب نالالا 2 سطع هوك نامءاملاٌب رش 1 لا

 يقل لاما قئاولا ناكسام هيويعلاف و واولاد شطعوهوك لاق

 1 م سمعا نس و هس دو ا عمو ع
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 اكلحجزدل 1

 كلذنوكينأ بيضة هلقةمضلاءقبإو اولا ذع'قذَحتياورمعنلازإل نيت انين

 ليلدوةكرجلا نايبلءايلاو مسالا ىه ىوهبشل وقنمءاهلاءاثمو ةغلالو ايهدمالةعْبصوةرورَح

 ريمزوا ميسو بلطاذا 5 لا

 ٌقاسكلا لاف ىنايحللا لاق لصولا ف ةدوىهبلوةدنمبرعلا نمو هيتلق تفقواذا كن أ كلذ
 7 ر-أ

 نومزحف كر هةمءاهلا ل بقامو ضفقلاو عقرلا لاس نوامكني بالكو لةعبارعأ | عيش

 ناسنإلانإ نومة رغب بوضقتي وضل ىفتومزجم و ماريوت

 ىو 3 + وريم

 ىلا ادهفرظني الو "ىلا بحأ !ماهل !لاهولام ةلولامالو مارس غي دونك هيرلو مزح ايدونكل هب هي :2

 ضف ةئيدا اره فرات فعجوبأناكلاقوءاهلا ل بقاهف عقياسغا بارعال تنال رمسغالو مزج

 قاهفذح< نم مهتموهلوق

 ةرابعّاةكرشسا عم لصولا

 اهفذح نممهنمو مكحملا

 ىنايعللا ىو ل_صولا ف
 ىأ لامه قاسكلا نع

 لامهلاضدأ ىحو لاموهل

 كلذدكو ءاهلا نوكسسد

 لاقل! تاظفلاقهمشأام
 ىدهنتك جلا عج ىجنا

 م



 ىاذك فسالا ماسدلوق
 مسمكملاىف ىذلاو لصالا

 هتك هلعافمسملا ل ءاننلاب

 ييعم

 0 5 0 دل ا ل نيو نوت لا

 اَلمقوهلاقيفتن اثم فرحأ ةثالثىلع نوكينأ هلمأو ,هىاسكلالاق رك ذملادحاولا نع
 1 دمى ين عنا كلا وكون. علا لاف هرم دمتم هنرعلا نمولاق كلذ

 ,هادشنأو و اولا ناكساب كلذ «فوش دقو ميم و

 ْ . اهداعأاموقَتز وادق ت دحدأف »اوى تق هالو ل ضكرو ١ نوماس هم سا م و سودس رز ه <
 ْ ل 3 لف اوسل وقفة ةكاسفلأ !اهامقناك اذاوهن مواولا ٍّش «مهض عب قاسكلا لاك و

 هددمع ةهسسع)

 :, ا ! فاح دش أو لاق 3 سد مل هدول هاذا 4 ىدسالادلاخو أد ثنو لاق كلذ لعق

 1 | 7 هل < © هَ 000 سم وضص ان

 / ْ 0 15 مكحت امالادخ أ يالعتاب 031 مقيد[ ماسإا

 0 ىلوأ كاربت دلو دشنأو لاق
 تق مانا ثرل<نأ * ليال رشي هاشيبف ا . عم 0

 : كار هلبقو 1 وّط طالملاو“ ٍّر هرعش ق دحو ىذا !ىفاريسلا نب الاف
 3 1 0 0 53 0 0 و وق هع ا

 : ليك ء| ارعلابوأشديءاك 7 ا

 1 0 ا 0 قنوع 9 و م

 ليله" 0 هيي ماك ابع ق قاو 5 ل هدعا و

 ' اانقوءاصع لصتمارامذل ايست ارعضلل يشتلورعشلاقر درقا كاذاعا نين نا لاعو
 "|| ندتفذخاعرولاكلب ةنكاسف ا اهلبق ناك اذاهلوةي وهن ءواولاَقذحىرهوم ادي.

 هع جيس ع دع يحل 75 1

 رخآلاةولاف“ هل-رىرشدهانبق رعاشلالوقدرو ورعشلاةرورمضفواولاوه

 ه سو 5و و7 ©

 ديكو واتس نماالقلالذم *« ديدهلا“ ادئرببالدنا

 لاقدت دقق تلق نافددس انا 03 اكاوُهْن ءهذاىدعساراد 0 دشنأو ىد ند'ام ١ايلاكلذكو
 ماس

 ه0 2 هم

 ةدكاهذهوةمفاكةظفالات سيلوواولابف قوق « وهتيمو كيد أربع أ 5 رخاالا

 هو "مو

 ناناعرسصمو عما بت بلا نوكيا: نكن وقال ,نهّ فقول لاسذ "هك اهتم

 3 نعيروتنملا مالكلا فوقول كلذو ثرصلا ىلءاسوةوقو نم ءاوت ضورلا ىلع فق دسقبر علا

 دهوك سور

 : اقالدنب , ونتلافقوُو 5 ةفيتك وحامل عشا 00 5 اضدأ هلوقىلاك : ثالأ نو رولا

 7 | ىفةيفاقلا ى ا ردا قا رعشلاريغف فوقؤلا

 1 هاوقوخننإلا فرج اهوحخشو ةدي_صقلاءذهقالطإ ىلعم 5 اوراق وا ملعفوقولا

 د ا ذام ىلعرمآلا ل يق ةيفاقلا فقوالوم داكل اآمقو ىلعس دلةفيتك هاوقف زمر ىل هول



 (اه)

 ماا ص و -٠

 تيغن قل ءاعراطقأ يم 0 اهوفرعتاهوركم 50

 سدقلاى رم !لوقامأو جرام أت امراطتأ نمدارأ

 ددو اود اود اود 03 كلا ناعط» 0 م
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 9 200 .٠ هب همر

 لاق مث بيرقوباندوعوةاكلان «ءطن غنالانأنورتلو ةيكلذك نكي ل ىتملوقي

 دقوملا بطملاوراثلاود 05 اها لموبايقلاْن بو
 ل 00

ر هوما ءابهفرسفالاةلمابو ين قالا ول
 فورحنهفرحءاهإ| ك

 نافاهين ناكءاذا اذهامأو ىرهزالالاك هيت فرحاهولاك تادا بلا فورت 0 يصوم

خأ اذه لوقت حاتتفالا ئوس ىءمالب مالكل اهب برعلا 32 0
 اذّرإاه كو

 يع نا ما 5

 دابا !فمان دقاهحاصْن أف * تعف' ”نكن :الإ5 ةردعات دل

ر وعول 6: اكلذكو دشيكوتللنيهينتلا نب خجتالؤم وشم .: ااه لوقو
 لوقت ”ىال قرا

 رماسلال اه رص ودعمادنلا باو توكل م رهزالا لا ةساننوكتدق اهو ليلا اهيأا

 93 هد 2 #7 وص

 ىلاكاطو ءاه لوف 2 هما وعدن يح كسل ال

 برعل اوى رهزالا لاق

 ىبهىعملااذ_هفاض ًانولوق» لا هب ءامالا فى ل 1 ذو .قدواومي زال لاو

 00 ل

 كنإ 0 ل !هادعم دينا اهنولوقيو

 لاق توندلال وطن فاايءاهاان واي ايعادا اوناجأ اذااهاضيأ لوقت

 هددتس ب !املاعىضذقوءاتل اوواولاوءامل اي

 ءابل 5 فادثاا نقامتاوخ

 فلا ىلع ى 1 !! فت ءاجاهناو»ا عمان تسلا نال ةروصقمتيجسهلاذا اس 0

 4 ًاوءاهلاهب وتس لاهو ىوح ةجرتىفكلذةلءركذو ىوو نمابنأ

 تكِر فقولا ىلءامنأ ولف رخاوالا ف ةوقومداصلاو لادلاوٌقانتل انك لذ ىلع كيو لاك

 مهتما فور هَ نادر ذاواهتاوخأ اوءالاو* يم

 ةناكوهلافوهةظفاب باسلا| ده نمولاعةع ةلزئعاهد ءفقتكنأالاامبتَوَصْتتا اوصأامم“ 5ك

 تا مسالا فور تمت ت درأ كنكلو ءامس هلع ندي رتح

 قادك تسف”قلع هلو

 سوماققلا حرشو لصالا

 اذه ريغ هيرفظتلو
 ه.ترفظناهرّرْذس عضوملا

 مويكك هديتك
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 ةءاوروه كس لبهلوق
 بيدوتلا فىذلاو ىرهوملا
 هدعك لاملا نمل ل

 .ءىيععم

 وهاذه لا ةفيخ ىب هلوق

 ا اناصأىف ىذلا

 نماشدبأب ىلا ةسخدنلا

 ماسة اررفس ىنأ ىرهزالا
 هسه وشك



 ىاذك ملا اريل .خأهلوق

 هطيضدنأواطومضملدالا

 مكحما ند لحق 6

 مجفف عد ةواق هبولول

 لاح أ عراضم لأ ضدوو

 عقوو شام ىلع سدل
 ىذلاوماللا تفي الح طيض

 ع محارم د مكن ا ىف

 لاق خت رز 9 ال

 ع رسكلل ١ بايعسلا
 هيتك نيتضفبا_لح فلاب
 يد

 (قم) ةئمللاف لالا فرح عذع

 اما يلع ديزدق نإ نالةازاسجلا نع عشان نوكتوذوتت مور مشت نيالا ىل-هن ةنلامتفدا>

 هلوقو اههموتازاما نعمىفامإهلوق اووى ىغيرّركمادهوىرْنبالاق ء|؟ ارا عما هفامهمكلذكو

 ام ءرقوةدئازامنوكت ومملا ف نع ةوهتلعذ الإ ىأاذك تنام شن اكيدشاف
 قام ايلعل سف: لكنإ و ظفاح 6 لكامى أ ظذاح اهلعان سنن لكنا ىلاعتهلوق ومر هءلوه

 دمبلاف يان ارثكلا مالكلان نغم م اوهو ع تقونع ماها دلك قم ١

 لاقيىف مج ىدواهذب لع ةسنزالأك ذنعذلذ لأ وقت متلاذاكنأكلذو والاد

 مسام 58 و سو <

 ديون ةدعاسلا#ن هه ملى كفكأ ىك م هتعّصو

 اقم د مس -- 2

 الح هضاموت نمت #3 لجز باخ ىماعربليخأ

 فاالا ب الق:اولاع مالها أن أ عم هيف ةلامالا حم مذعبتالل لاق ءايلانا هيلع هديسنبا ىذقو
 ميشو

 ىمصالا هبكزاجم ون امز نع لاؤسوهو نق هريغ فرط 100 هولا لاق 21 ًالمالءاملان 3

 بيؤذيالدشن أو نم ى«عنوكندةليذهةغاف تم

 4 سو 78ه )و إو مس همة رب موا

 جت نولرضخ ساب ق» 2 تعفزرت ربا امني مش

 ا را

 و

 د

 ةادو < 6-5 ئإ 3

 . كلا تهب

 ه؟ ه

 ريربلاهو اذهناك ام ىأىنلاوراكنالا نعم ىلعاذهتاك يمك رك الف

 هلم مرد 2 قاع سا و 72

 تاخد متاقاذا تقولا ىلع عقب ى عم 0 #4 للا برك هقل مكانكم 5

 00 مالا تقول ىو عيد وهرىرهزالا لاق ءازكبابات ىفاذهاٍَََْح
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 قتال فئالب بكل" نأزو<يوءارفلالاق يابو اهنتسا نر معا

 : تاندأ اذا كاذكودلن ىننأت ىملوقتنيلعفلا زهق ىأبىزاهتاكاهبىزاجق برعلاو تقو

 ١ كنعىحاذالجرلالوقتراكدتمالا نجي "0 ىيتوهْضْرأ كيش ى : انام ىتم كلوقك اما ءالع

 1 ءانهقرادلا تاخدالك تاقاذالعفلا ىلغعقناتكو اقكوارادلا تنسو يأ أ قلاظتنافرادلا

 0 َ دنكلا 3 ند ,هىنءعىمولاقالعف

 ةي صدور هذ ا

 سارلا ىلايراسو سرك 5 4م | ىلقاعص لوفأاذا
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 ا هدابعاهقلا نا اواذك ىفئلوقامّكلوةك اياها

 ها

 ىهلاق ىيونيلنس هانا هولل--وزع هلو 1 "وو عيزشئرذاكللو را

 دوم 5و وة

 قاع املحوزع ةوقك از ثلاو ةساهاو-اذااهقاكنأ ةهار اسعاد

 3 هى عه ىف سس ه5 د عم

 امعء قوم ماكاو ةكرطا و ةلسرحال ةكسعام راها اليد وس ف

 اذهىام اولا ىثىأانلْو بي عملا اهم اناني كيرانلإ عدا وزع هلل الو ةكىأ ى ىاعع

 السا لصو ىسحلاءاعسآلا لذا ىلاعةهلوقوا مو وقاهعفارموءادنب امال عفر عضوملا
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 ل 0 وأتلان وكب ْن 0 روك د يأ هو م-هقاثيمممضتنيفءانهممسهقاثم مهضقن اعف كلذكو
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 م 26

 ىتعيهامدامو امامالوق عج "الامامي دانس عاد * هن هتوضلمألا ف ٌةْرِطلا ل
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 -. 7 -. ٠ 2 2# 796سم 527-04
 تييداشنامدقتو دوسالاب ا 7-3 هنوأ ري خت ىنأرىزاما 0

 لدي لدمملا مث ىف ناد 2 #ل وو هم هام
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 م هذ
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 قو لاكي
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 ههصعم دك نومءذملاو
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 (الاما) ةنآل فلالاف رج 3-0

 الا دوجول عانتما ف رحالوألءذدوج والناو عام ماللوا نال ولوةحوة لان نم سبك ع

 دقولا | ام ديزو ول بجأن لال_هلا عوتو عنتما ىاانكلهلديزالول لوقت ىرهوملا

 رب رحلوقك زله منول

 نها هنن طو هم مسدو «دعدم منوع

 اعذدملا ىمكل الأ ىرطوض ب 2 مدلل ابنا ةعنودعت

 11 قانا ١ع“ الاو ناقفملاف و رح نآلو ادا نمت 6 ادقتاقفد دد_ثاعما وت لهدنا و

 هرخ [ىفدازيهنالنيةرح موعدنا ارعابوأا يلع ماللاو ف لالا لاخدا,ةمان"ا هلأ ثيم
 مل ل ء- 8

 5 دمع ناعما مالاهُد_.فاهلثما ماعدي لا فلالاالاف ةرمد) ومعه -ةفه_سنج نماف رح

 هم5 ع ا

 روف اد الفلوةَدفدز ههنينك اسلا عاج اللي رك هلا

 1 و هع 52 2«

 "تا اا بير هو

 نماوقتش ُ .._ الدفعات لالا ةةحام كا - دا نع قجاب حدس

 ا 6 قوام ةانإاوجب تاكو انااا:

 5 ا والف ركجح» ولا 1ى> و اهماامإ هح واذ _هفالسمأ 6 تآيماف لاعفألا وءانضمألاةو والان

 ىجنبالاق اموالن مةحتفلا ناك. لانس متن ومو ذل مستحي ام نارعتا
 اودارفنيف رح ىلءامهو ايهيفكلذ نكعملامو المتمكن ةتت || ودارأ ل ممن كاذفل اوقلا

 دعبناسوءاب ركل ذ دعب ترش ءام وءالتراضف مد هناك ةيناثلا اوزم» مىرخاهنل أف لالا ىلع

 تفر عدة بارعالاالمامءااهلممكت ىلا ارهاق !نامىلاسنلاو اولاهاذه لعوامل

 : داون مد .الوام فا "نب اوْسوامقت أت هلأ ن هلت هاعإن , الاد: هزه وا اف لا

 ا لاق تب رو تباع ىلع ال ايا نمل تاومارلا باب فب هدو ىلء ف ألوقن ا

 فلالانأ ىلا بهذه نا مالواملوقتذ الوامل الكب لوك امهيفةكفلا ناكلركب نأ لوقو

 باَكلالهأ لعبا ىلاعت هلوقك هذ ازدوكتو ,ةهذمو لعد أ لوقنمانّمدَف واو نماع.يذ

 ءئشلا عانتسا اهانهموالوول نم سك منلك الولول كلا ىلعاذهو لبال نود ا اولاقو

 1ةرعو ءاةسو مس

 تولولدارأهن 3 اذك الولَتاقى أيل تما ةحاح كنا ابو ادا 'الوةكمريغدوجول
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 ةال اول اولاَمَذ امل وقيس ام اند رطان ماض ًالوقتشاوت اودر واسمال ءادرش الا واولات اعف

 |ممتداماسغا بركرتلابنيرهعملا نتملكل نيتاهنال ملول ترمالا: يهانرك ذا اوةدمس نبا لاك



 م01 (الاما) .٠ أ ةنيللا تالا فرح

 هن دز قءاجسو لون ريغ عاذتمال ئذشلااهب عني وأ حاجزا لاك تيالاطرمت ليْث ءاَعيوَُتو

 تاقوأ تي واللاف ءارغلانبلعث ىورو ديزعىجتانتمال عما ينبكافآ نمل
 ىلاسعت هلوق ىف ءارغلا لاو سقأو#أو رو هنمونأ اق تيل وأ لاق ىلإ الا نياو لاقالوأ

 الياقالا كلذكد_> ا مكنمنكي لوي نومة 17 مككيكنمن ورقل ا نمتاك الولف
 ”« 8م و مددم ويوم

 موه ةالإل- -زدعلاف كهل بقاممت عاطتقن الا لس ان':_ساوهو اوه نوني اوناك ءالؤهذ اف

 تناك ءاممالات تيلواذاامولوالوأ لاف بلع نعىرذسنملا كىورو انا او هناك هر اك لو مأو

 هما سا

 انثلولو تنل قاب ىالوو الواو اماه اتناك افق "الا تيلواذاو تدمج ازج

6 01 

 ءا ارذلاذشنأو تلمعتسا

 ه هجود-و

 نسا الدرع مهال ا انءامد قرأ نمانيف مط

 اله ىنعملابي رق ألا ىترخ - االول هلوذ دو ةكناللإبانأئاَل وقرن ماهفتسالاو لاق

 نيود هلا ريسلتا الوان رعلا 000 , رقلجأىلا ق5 رخأ

 تنشناناهبو هديا الا »لا سرع ىوهاموأ « دشنأو

 ناكفاهيْوكَتاَكَسَرتنمَن اوت لولو هالو مهالواوو*الوأت قف عوذرملا ينتج

 قوهف ضل طفل ناكتاو لوة.ءاردغلاو ضف وه ولو في وي معبلاو نيتك
8 

 دوجالاو اهآلولو م_هالولو هالولو ىالولو تك ٌكالوكلو ةننيلوقلا س ..فأودو لا خفر عضوم

 : ناو نينروماكل مئالول ل جوز لقاك َتنأالول

 كوم الك نطهمارسأب « ىو اب َتدط قالو: ةلزثمو

 رح اعضومفلاقو كاذاهمت
 ه5 روم وم هر وو 2 سول' هت 5

 (ىهفتل أمهفي الولريقلا ف 1 اموك لصاكر بي هايمارو

 ه5 "هم عا

 - و)ةمدومدرس اه هم

 وهو تمرك ال ند 0 ةنلوالا عانتمال نما م 2

 ناعم نمةبكر رخآاولام ولات لالا عوقو لج أن .قئاثلاعق :واهنالءاز -باقاانإفالخ

 ٍ مرام االؤلاضو داك ملوي ةناعلا فدد «اع رضا ىرالول كرت مو د“: ةيؤرلافو

 ل لاق مهفتلا وهسشي هر :أالول لاق م هي :أالارو.ةلاكوه لوم ه4 ث,الولريقلا قوهمان عملاق

 ِ الوأ نان ىذقي ىرهولا مالكها ىرب نا لاك لوالادوجو لأن منان عنمتالول نأكل ذوؤأو 1

 يي



 ءازانلصالا شما مببتك
 اذكرطسلا

 « (الاما) . .. ةنيللاتتنالا فرح 7

 دشنأو جلا دينقاالوباسسالفال ءاذن ولا لوشيو

 و ب اردو سضووص 5 ست جمع | جديع

 الل ماسجلاٌلر فم لعبالإو 5 «ناباهل تسلق هات

 ئ

 : مقاوم ونانأ اراجن عرب زلاو أ ىوزو نس- ناب ياعمر ااا رارعتاف

 | ةةيطعا دي قنتساواةرامتالا نم هيفا ذافّلب اذهل لااا السبق ًارإسو

 ىتدهيلا اوم اوس اذالامإلاقف اوه لالا ولا نوع 0 انمتلفناف رهن انورأ هميم

 :تدكوذالنِإ ىنعملاو لصاموديلااونسحأف وعين الادار ًاروصتمو أ لاق هلسأفأي

 اىران 3 كاذّالامإ كل ذذا عضو فاولا اسر ةماعلا تاو لا انياب فر

 ا

 ا اع 0 ا نر يناكوفم

 ا

0 
8 1 

 ْ يهمس ران سيلا مق لوادي: ها ربيان
: 0 

 "1 21 ءالازبا ه7 يحل كتإول
|0 

 3 عملا اذ مب تمول لاقي ىبارعالا نبا و التاق ىأ تب دوال ارغلا لاق و هقلاخاذاانالذ

 لاك تددشةماكلاهيتيمسنافهريغ عانتمالئشلا عانتما لفل روأ
 ٠ 72 هل مو 5 6

 1 0 تادئاهجلاء وبلال قو #2 ارك ولتكلهأ امدقو
 مق لونك نأ تيلالاد رولز« اولا ذهزم مناخ ليلطنامأر

 ماع م
 تلا اينسأو ققني وقوم مولنوكتدقولاق' باو ها نعد دانيل انلنأوادبز 7 01 30

 ءوم 82ه

 كلا هو هريسغ عوقو لجأ ن ةئنلا ع :ةالولوهريغ عوقو لأن مئشلا بجو دما لاو الب

 1 تددشءامءالا ىلا (ةجرخأ اذافةادااهتاعساذاوا ولاةنكا انو نوكتة لمست ءىورامفءارقلا

 هلوقد:مواهتد رعاواهوا و
 يَ ودبس ) تاو م

 انايعأ ًلاذاوانا 5 هرركس اول ت قلع

 طوس طلال ومنا اذاو طرسش ى.وفءاصعسإلا عم تناك انا ارغلا لاو

 .ةواشو اد نوكنول ولو لاق أبان ضيضتو ىشمام اش ١و تناك اطرشت ناك اذاواطرم



 كل ا ا ل و
 3 . 0 ل ا <

 مهاب (الاما) 2 ةئبللا فلالا فرح 1
 779632167770090: 7777 ا هت 27 تك دانا

 اههلاف ىلفش للا لاق دايفنالوا هت الأ ل عج الالأ لاق.فاذكو ازكح ناك لهل را لاو

 ثتيمكلال !وقامأ و ةفاضالا» ءاعايلاو كمل مالمالل ١ وانز ةنانيابتمافرن 5
 . ويس , دو م مم

 ارم نكئبح 5 مص ةسبمفلاذكد الع

 ا رووا وأ لهفة دم ل قتاودارأ اذا زعلاواذوآل لئاقلا لوك :لقلا مهد اكلوقيف

 ةمرلا ىذ :لوق كلذ نموالوالك اولاقفاوررك امج والك لعف ناك اولى 3-5

 الالف ارئاس لنا الك * اليك ادم ةصاَصَحباَصُأ

 صانمْنِي- تالدإ اوةىفدن زونأ (تال) » الو ذاق مولا لوردوكي #3 رخالاقو
__ : ِ- 4 

 ددنأو# اهعزتو اهمالك ىفءاتلا هزه لصَت ب رعلا ويل صابمقغاتلا لاق
 مو م9 8 ص 9 1

 ءاقب ن يحس دلناانيحأف #3 ناو ؟تالوانَصاوُملُط

 تك تولو قبو عسيط#ا امو عيطتسمااملوقت برعلاو سءلاهيفى ءملاوالا مف ل_صالاو لاق

 هدءوم ىى سظ8ش9) 57

 قلاق هنأ ىزا رارصتن 0 و ارك ذ وان د وأن وانت : وابو ب رعطومىّسب رو م عسضوم

 امءان“ءاجا اتوهفنقيضأ ةالليقفالدأ فاتح الوهااو كلذ يح سيلىأ امال مهاوق

 أ: 3 راهو هو سه دعو م

 سيل ىأ ص نم نيحّتالو ىن_عم* ارفلالاقو قاسكلالوقاذ»ولاق 0 موب ربراوتأ

 2627 + ءرن

 نرعلا نمولاق #4 انيحّتال ل أ ب دسركنث# رشفاور دل نعمفامنالا مبتور فج 1

 . نمنيوحتل الع عجأ ا 2 ناوأَتالوا: :كصاولط د كيس :ًوَتالِب ضفدع نم

 1 ثداس عورتا فال تصير اهالى !ءاتلا ذهل نآنيب زصبلاو نرفوكلا

 اوعياتالفالامإر رغلاعبثيدحف (د1) ءانآ اهولعجاهولصوالف توسع ىاوداز

 م مكوم

 نم ضومووقتناب دقواربلك تاز |قدرتةلكمذهريثالان الاك 2 احالصْودس ى ىدح

 ىرهولا لاق اهلمكحال اظذالا ىف ةدئازامو يلا فنونلاتندًافالواموناهلصأو ثودحلا
 و وس هور اق 7 ٠ ء َ هدو 8 1

 لعفاف صالا باذن كيال اءانعمو لاق هل ضامو الثا صا لاف ةلامالاءاذك لعفافالامامهلوق

 ًاطخوهرءااهذلاريصتف اهتلامان وعبد ماوعل او ةفيفَتكلامإال بر ءلاتلامأدقو لاهاذك

 العفت الذإ عم ىلع ىهاغااذكلفافالاما مولوق ثيللا راها ذهنكيلفاذِعْلَْفن لنا اهائعمو |

 1 اهرخ .؟قالراصفدلقنم ظفالا رحى نرصتقرحالاهالؤهاو عجل منكلواذٌلعفاف كلذ

 هدو َِ هادو عم و رع مس 5 5 3 8

 لاقاذ لعفافالامإتلّمف كل هأ كسلع درفأ. ث ه-.فتبلط مالك ىف | تركذامرمذ هيف هْلكْرَع



 قنادكحإلاى رولهلوق

 نبالوق عميل مأتو لصالا

 كلام
 قانثنمىناثلا فءاضو

 قالوالك نياوذه نان
 وسيف هاك

 قاذذحإلص قىلر هلوق

 ارومىه طقنالب لصالا

 ةفقو ة العب شماهلا ىف ه
 ديرب لص ىبربالو هل_هلو
 كلذ ريغوأ لصلا مه" ربام

 هميفعم وردك ررعلف

 8 م ءالهذه لوقت ثيالا لاو مه 7 را اطير رت تالنت تسفر ا

 (ةيتلنوكتىتلاال)  ةئيلاقالافس 2 عمد
 سد هس 2

 ّْ 12 نن أل هننامدانعمودص-تالنأ ل همام ىلاعتهلوقك ”لدال لعجتو للا هدوج يب ءانعم

 النمالديابودن: لذا نو كن أوو غال ثوك نأ ىرأ لاك ن_س-وهوىناثلالوقلاولاك

 قىربنيالاق ع هيل 500 وح ىف 21تلقكن اكفل بكا ىه هىتلاالهد 5 نأ قلعملا

 ةنينصل نمو ف ةاضالا ىلهذلْضلا ضف مولا هللا ملا ع < واللا عدمال ى أت ديلا ىنعم

 دوا نوكتدقالثاللثملا ىلاالقاتضأ فاو اللوعموهو م١ تدبلا ىفالواللات هد[
 0ك > 2-8 ع

 اىلءهّتصن ت2 ناوهلوقولاف دوحا:هالواللوسلالوةءفكئاطع نم ىنعنعأ لئاقلالوقك

 اذه ىلءاوغل نوكيالف ىنفملا ف لهل ىهالّنالال نمل ديلا ىلع همءصنت للا عيلاو لدياا

 لوقلا
 و 5و م<و

 نوئيامني وذ ”وزركملاودر لاب دناهوجواول نولعجينوبومنلا(ةيبتانوكن ىئاال)

 تسو5 ع

 ِباَكِّلاكاذ ملا ل>وزءهل وةك «ةداهتالا مام بص_نأ مهعيج دنع رايتخالاون والأم و

 لا !ءاج اهي عوكرالةالصالح ربي الادو ةي عا ىلعءار ةلاعج ًاديفسررال

 تاو , ونت الب تنصل تكمن نارايدنا تأ ًافدعاق شالو "ل الوهيف سس اله اوتك التدع ا

 ليش ةكلاوفمتناك اذاذ 0 1 اد رةسرا ماظل قاعد

 هين 1
 ٠ هوفر نوكبال الاواني هد هنالالدموا مْ طا مو هوا بلعت ىحو

 سها د .ه <

 3 مص هاو و وول تلقاها تدسناذاولاو ثلا ناكل نيلاوذكا نو رح ني نمفلال اراتخ او

 وس راه 2

 بقعا مف لاق 01 مة ىعجالف ب لا مكقاالؤ لوز عهتتالوقامأو 0 ةيوؤل

 لائدقو درك عصومي اذا ىنعملا اذهسالن أ الإ ىلا ظمالو قدص الفول ثمو
 هدو هد

 ك9 َكدْبعىأ و # اجرفغت مهللارن كن رعاشلا

 أ ًةيقعلا ميلف علا حاج لا لاعتو الق ليقو اهاهانعمتَعلا مقال ةوقف مهضعب لاكو

 | ناكملا اذه لثمقبرعلا ملك هامل قوةدح اوةزهالا انههالرك نيلو ل سالو ٌقَدَمالف لاك

 الا دوحوم مكفاالقف عملا وص عر راو ينةئجامدي برر نجا لو ةةداكنالرثك ] وأني ممال.الا

 لاق َنمآالومكئاالفئسعم ىلع لئباونمكنيذلان هناك ةوقنال مالكلا قاماك ةتياب'النال

 دشن او الالأ لاقي ذالبالأ أفدريدف ةوثءللا لاق ءارغلا لاق كلذو شو

 ددهىلإل سن مالالأ لاو * هفسسا هته سانلا دود ماقف
 2-2 7 5 اا 3

 لاقيو ٠



 ل (ال) ' ةنيللافلالاف رت

 ه ول م

 ع 32 لرتو لمعي وعوجملاالب ىنوةقانلا قيام ع ا جلا لالا لعام ديت اعىأ

 قا فارتعاالنيح ترد « ةبؤرلوقهلث مو لاك ةفاضالا نمهيلعناك امىلءارور#

 رية وزع هوةقدرب لا لاا * لامالر معال دأب ىسمأ هبا هلا دمو ارورتك رثوالا

 تلا عمو مذةمريغ نعم نال نيلاضلاال ردرقفالؤتا نأزاحامتا نيلاضلاال وملعب وذا

 1 وريال وبراضالادبز ل احرف قمسو الو رالف آنو 0 رو وعفلا و

 قئلااذهن دال ماج لاف هيلع مدقتتالةبراش *يإ_-صنمادنئث نالب راض مادي 5

 ديال ايلا !!لوةئقورعودبز ىف ءاج لوف ةمكل أ ىزتالا ”هلخادلاٌبراقنامنالرْيع هنمضتىنذلا إ

 امهتمدحا وتأب هنأ نيس دف و هرعالو دب ز ىفءاجامل لاه اذاق امهدج ا ,ءاحن وكن نآرءاخو ورعو

 لضاو د ف رجال ريغ هنكي /تاوانزك ذامبراةيةقيسلاالو تسلا ىوتسكالو لاس وار

 كل اوقل ون قزسالىرهوملا للامة لذ فلات أ رهضعب 0

 نوك دقو ماو لل اذضنوكب قواد تطال قرش :وهلاق اذا لعفلا عر ل

 جادملالاق ١ اول نوكي دقو رضاحو تناغم هوم وهدي يلو الدلو ةكىبنلل

 مم 2و

 نك عنمامىأ دصستالن أ كعتمام زيزعلا لي زستلا فو # ع امو ىرتمروحالرثي ف 3

 ناف ارمتالاديز تير كلو ةكلالا هيف ل خدام ىناثلا حا رخال طع رت

 اهنفداٌرتدقو ىلا ديك أتلىهانةاالو فطعالواولا نوكستف ضعن ىلع اهبضَعب لخدتال وسنلا

 ماللاوفاالااهلقةيسااذاو ناوأَتالوانَكصاوِلَط *« دم زوألاك َتاللاقشضءاتلا

 لافاكهفلآترهذ

 اك جوبا عمل يق نمدي * "ملثم لكلالء دوج ظ

 دولا ت وكنت د قالا هيلا ةةاضمال ل هج ولماارص ناكءالعلا نوران أس نويركذولاق |[

 لل !تدصن اوغلاهتل من اامأفهسنما دوحناك اللاتفَو وقعا متسابق وأنا ريد ًألقلاو

 ليقاذا هلكت اسنالا لك" ىتلاالدوج أ ادار ورعوبأ لاق لدا ةثتاولغا

 ىحيلاف 3 دوما ل ارث ل متنلاقف ” ماهي تحتساو هذهالّل اوقهدوح ل ًارذسالو ف وراس ا1

 و #

 فيحدالو هرعالود.ز مشب[ كلو ةكح فطعق رج نوكت نأ مسرور اهلعّتلخدأ
 0 و

 امهدحألْمملاال هدو اىور نمي اورىلع نارخ [نالوقهسفولاق مث ورع ىلال اجلا كلذ

 ني

 يي يي

 ديز ىن'اجاملاق اذاؤهلوق

 ”لصالا ىفاذك ملا ورعالو

 اذافلوقي نأ سس انملال ءلو
 ديز كءاحام عماسلاىأل اق
 ىلع درلادب ريورسعالو

 ديزىفءاج هل وق ه-زئذلام

 امهل* ىحناتامثا نمورعو

 هميفعهورتك



 هس م

 (ال) ةنمالافلالا ف رح 01

 اذاةلصالل_ءقبرعلاوءارغلا لاق بيذهتلا ماعنالا نعم نوكتالوءانالا ىنعمىفآلا لص
| 

 رعاشلا لاق !هامقدد< تادتا
 .و

 رالوركا ؛وبآناببطالاو 8 مهيد كوبر ىشربأك ام

 ندئثىل لءتوردد الث أب تلا لع سس :الئاىلاعت هلوقفلاقو رعوركو أ ولأ ناس اودارأ

 اذهفحز رضد 5-5-5 رخ 1 ذود انقل ءالك لكف ف ”للصال لو ]وب رمل لا هاذ
 0000-0 7 وو

 كعنمامكلوقفددح رضي ىذا! قداسلا دا امأ ولاق ”للعل اوأىف الت اهذدخلاو را .[لسدام
 تيل هو2 52 5 هه

 همم ىع مارحو لحوزءهلوقو نونبؤياا تهين ام دصتالنأ

 تاما ذان امور رع تدأم وهلوقفو عنم ؛هودحب ىعمماركا ف ون , ريال مس ؟ىفاكلهأ

 اولا يرعلا ف رعبالنم ميلا قولا مالكلان ايو ةّسلا اهانعمت درسا

 : ةلصالذإ و ىو هوس عم مسعلعب وضغملاريغل> وزعهللالوقىف ةروغ يعمد مَ 5

 5 1 هلوقب ثح و مالكلا ىف

 هادم < هالة

ج يتلا كر ىح كنا #2 رعسئامو كبتدو البف
 را

 3 ْ هيلع الامر قدار ًادنالض هد وهف[ ه ف نستي ايفو سلا داب اذهل

 107 رت ارق ويظن ضار ةاادرخا ب ونيخ لاح اق 1 اش

 الرع الا يملا كانبرا 6 فو اوتك كلذ مما سواهف

 هس ع« هو و

 نير صان مك لام ىنعملا لاح !ىلعسص) ةقومف نؤمن ”المكلامنولؤ سم مهنا مهدوفقو

 5 ىلذهلاةدعاسل ىفصالادشن اد مبعوأ لاهو حاجزا هلاف

 و وزو 001 تالس ودوم 9 -_ٍ

 بقئم مارهش ههست باغ 00 هضيمونأكقربالْك نع

 امثال هآنلادشنأو هدفت ىنفف رح

 و) سوم

 ع وهال ةلياجالدالااهك اهاديت عضو تلد ماذا



 58 (ال)  ةنيللا لالا فرح

 ليم هلانلقف لك انااولاقف. اول :اسنلا اوما

 نيملا عمةدئاز#”ى جت دقو هدم وق قزتالشبلا 00 لتملاف كلذرثك اررتدقو

 نآرتلاوف اهلاكشأ وةمايقلا مو . مقال لجوزع هللا لوقف قدسإ وب لاعتهقلايمسق الل وك

 وغلالم معلا قف المسسف:قاوفلتخا و ةمايقلا موب مقا انش نأ س انل نيب فال_تخاال

 ءاّرغلا لاو ضغسدضع» ل_هتمهنالددح اولا ةروسلاك هاك نآرقلا نالتر ولالا فا ناو

 نولوةي نيب وحلا نمزيثك ناكوءارغلا لاق مترك ذاك هالا سدل ل: قهناك مدت مالكلا ديال
 هم -ٍ . 0 1 . 7

 ريخ نمد. 2: همفريت ف رن لزاج ولادهذالح رطلاهيدارب "لل هلع مدع ادسال ولاه ”هلدالا

 ل - همه < >6 هس

 ماسقالاءاف.رانلاوةفلساوث ب عملا و هركن [نيدلا ىلع د رلا لزترب زعل انآر ل نكلوهيفدعال

 كلذ ل ءفأإل هق اوال مالكلا ىفكلوقك !دتبملاربغو هنمإ !دةبملامالكلان هريس قوموا

 نيملا نيد نكي ب اولا هيوم الترع واف ىشدقمالكل ةرئادتسا ًارناوالاواء>

 هللاوذلوةكة ودم ىهوال رات برعلاث يالا لاكو قرف انس ىلا نقلاواباوج توكن :ىلا

 وعاو

 دشنأو لب رشأال تاويل رشأ

 وفا 2

 الامكان لأسأو 2 اه ىلع باتل و

 لجوزءهللالوقفديز ذدأن عءىدب نيل نع ىلا ننوه ألو ىتااأ

 89هست

 اواضالْنأ كلل ناكولواوا ضن را ذخواوأ ذأ ةفاخحلاق اول أوكل هلل ني

 نأ [رقلا فءامامو لاق دحاو نم داو ضال كاذكورو هنو لاا هناك

 مه نع

 كاذكوالوزتالنديربالو "نأ ص رالاو تاويل لمهن لجوزءاوتاذهن لرعلا

 َلْر اف! اولو قت نأ ىلاعت لوقو طمخالن أ ىأ نورمشال نر مكلا أ بشد ل جوز عوق ١

 اماذةلوقت أو لو ةنالثأ هتئادكلأ أسأ كلوقو لاك اولوقت الن ءانعماناْبَقنمّنةةئاظ ىلعتاَكلا

 ىببنلا نعماهيفاذهك تل أس هلوقتنأ هقلايثل أس كلوقو هلودي ن أدرت كنالال تءاخ هلوقثالثأ

 اهانه هال اديأكلذلوقأالهتاو . ادبأ كلذ لوقأ تاو مالكلا ف لوقتكنأ ىرتالأ

 ماعنالا بان نمع « نام مالكلان د ناك اذاف ماع وءانإمل مالكلا نأ كلذو ءاوسا-هلاشذاو

 ىلءالانوكم الفك عمم وفا وادع الوقت كى ريال نكي نكنولام وقعا وسناكءاراللاة نا ضوه

 هللا و ماسعتالا نال كلذو لص كال :لوق الهلا و نعملها اوف هللا وتاقاذافماعنالا ندعم

 ١ وكتالالُثأ معا ولاك لعن نأدبرتَتنأ ولعم بهذأ هل اونوكم الك عمي هذالهللا وهتلوقال

 (ندرشعلا برعلاناسل - ؛ه)



 اا ا 7 ةنمللا لالا فرخ 3

 || بتك ىتفلاقفهلوقب بلعثريخاف كادك ليقفيضأأ اذا هنال فاالا,بتكو اذكواذك دربملالاقو

 1 اوال كلذكو اذكو كلذو لاذوهذهواذ يخت ىلعاوعج [ءارقلاو كلاتف لا ةيف فاضي ءايلاد

 0 ملعأهتاو كلذ نمأيش
 | سو” - .و<

 ١ 00 0 يما يفما 0

 . رمددمي سو <

 1 توج <

 يد وتتسع لوقا د ديزأن مدل

 أ * هد
 6 رسانلا بناات 2 م اودع 0 م ذو
 ل مو ِ 9 8 9

 .|مقيك غر فاسلااز؟دارامنا مالكلا ىف ان ا الو ل ,و يي ؛

 || الا عم بي عتلا وسنرتلا ىلعّلدت وايفطعب دعضاومةئالئاهإ اوفطعلا فورح نمعءاملاو

 | قاوم يوسي هبي رفا اخ د ادعلا دبوس رهالوفت

 اد ولاوماكملاءلعب رضلا ناك اذاهعحو أف هن 00 ٌرْض هلوقكك اريشالا نود بيقعتلاو

 1 9 اقرت كطوتك طرشلاباوج فكل ذوءاد الا نوكمىذلاوهثلاثلا عضوملاو
 1 دقووبخ نسوا دنت كوقدال شعب هشبل ياا امال هانا د ءنامتوكب

 1 | قتاوواهغتسالوىتنا اورمآلا دعباهبت بج اذا لوقلا كاذكوءافلاب ا اياوحتلهبا تراص

 ئ | نسحاف كرز لوقتنرامضاوتتسلاءايالا هذهىفءانلا دعبام بصنت :”كيأالا ضرعلا وى او

 1[ اقع يلا نأ ناورعتأنأادبأىأ نمل ذتلقنكلوناسحالا نزع ةران ازلا لمت كيلا

 | كاسحالا هل عراب بزل لءجت لكيلا حأف فر ل وقتك ةرهوملا لوق دنع ىربنبا لآق لاح لك«

 ا ”لعقرايزلال بتل سان تلقفن أ تعذر كبل انس اف رلوق ]وقت ىر ىرب نبا لاق

1 

 ةهرءمو#<

 || ىلع هدعامبصتتق مكى رج ى زج دقواذكت ف لوقن مهم سااذك (اذك) ناسدالل

 / ا( 1 م ةنانكلاكهنالامهرداذكواذك ىدنعلوقتز زيبقلا

 1 الس مةماك ضال عل بوزغوتك لمقتل هانم عدوي ذ الك ىرهوملا
1 

 ا ه2 همه يردد يم «ع

 ! | ةيصانلاراعقسنلهس هند ىلا: هلوقك ام عع نوكي دقو كلذ ف عّمطنال ىأ الك ميلة نح

 0 1 1 ىدعلا لوقك ال ععالك قأتدقوىرنبالاق



 مها (نذاواذاو ذارسفت) ةليللا تالا فرع

 و سود 2ث يس ,

 ىلابهذبت ب را وهب ىذلا و ة را اراها دقذدي ارب , لعفلادبد رى اذايبهذت

 ٍنإمالوفاًا هيف س ءامماوأ الع ىلواذاذاريغل كو فورشسنياجم ترس قاودسا ولا
2000-0 

 لاذلاتر رماللاوفئالاباماكنل اذافةنك اساهنملا ذلافاكر مماو رحو أ ايضاملعسفلا ناك

 ل

 رع مما تلصتااذااجنافاذاامأو نزع نم سانلاذا و ةمظاكب نيلزان اواكموةلاذإ كلوقك
 هه” ديو

 مولا ذو توك س عشا اذإ ل ديوز عمقا لوقك البقت ثمنا اذا فتاه ناقمالاو فال

 ةدءود 50 هك

 قش ى ىأاههشأامولاذلا م لب تد_ثناءامسلا اذا ىراسنالا نبا لاق ذااهانعم نالت ردك

 اذاواذاعقومعق ةودانأ رسغ ىذامالىتلاذااهانعف لاذلاترسكنااذاو اههبسشأام كلذكو

 اذهنالنوملاظلااذادا نعمت وملا تارت فنوملاظلا ذاك ةريواو ىلاعت هلوق ف ثدللا لاق ةامقوم

 داى عجاذإ ف سوأ لاق مس ارحم مالا

 عب بر ذئاعَتاوأ ريل 5 اذا طوف سانلاوظقالا

 هرئا ىلعلاف واوا ردا ىأ

 ا 5 ذاوليلبلا ُلماشلا تركو

 مه

 0 «م؟

 العلا ىلالعلاو ندعَتاَنَج 3 زحداانعدللا هأ: 26 رخ ؟لاقو

 دحأ وق ىذا لعبت خا نونا داق فاسكلانعار ذلاىورو ىَرساذادارأ

 تالمنو ثءؤراات رك هدد وابتيب تلا ذافكمز 1 داك نميلوفتهيستلابشت ١1

 كن امد منول نآردقت ىلءفبصن نمولثاسملابف عفر نفك مر م ”الوك مو الاذاف تاقف

 نأز زود ذكهو بح نيد _جأسايعلاوبأ لاق جنامالب لعفلا,تلسدقو كم 5 ةاولالفتلق

 اذا |وةنهعقراق سان لعفل نيب واهني تلخاذاولاه متل اوعف ران ارق سانا وويل ذاق

 ىلعماللٌتلْخ دن اف مان هقاواذإت اقف تبا مق مالا ناكمتلعجناف مركب لوخأ
 ىهن اهنعل اخ باعصأ ضعب كدي وبيسلا عمدا اذاتاقف تفةروتقل |جمرعفلا

 اذان الثا ذوٌةبصانلاابسُقنادإنأ هنعميكحتو هبلايهذنئذااو هب ودسلاف اذا باف ةلماغلا

 لمعلا فدا ةرطت ّنكلتلعحاك لمعلا نأ ةلزغجاهلعف- ب ضن لاح فريسغ الل يقتسسيإال

 نأ لاعفالار اسف بصنلا ىدنعلماعلا جاسزلا لاق ولين سح نيلوقلا الكو لاه ءامسالا ىف

 ىسحو كزل ثم'ايلاىذكو ىدكب تكسي سايعلاو لاق. ةرمدمو أ ةرهاظ عن نأامإ |



 اولو_ةنذأ كلوقك هلوق
 لمأتو لصالاءاذك خلا
 اذك ةئمزالا نامز ا هلّؤقو
 ةنمزالاءامسأ لءلواضي اهب

 لصاليض اير اذك

 دخ نماهتجرشأ هاوق
 ءارغلا لاك هلوقىلل ةفاّضالا

 (نذاواذاو ذا رشفن) ةنمللا تقلالا فرس 0

 دود متاكؤ ىف اهب ةباتكل اقاهلصت برعلانافتاىوالا:ةلوصوملاذاامأو ىنتمرك أثاءانعم ظ

 |١ نالانالذكت الاول وق لوذماعوذئّتعاسوزكتم_ثعوذتتادعوذ تن وذ ئموووذامح ف
 1 »م 5 عب م 7- م 5 0 0

 7 أكن ىا كتءاسن عذعامي لو لاخلا تقو نءمسالااذهلوختن لا -!فلاخلا فنوكءامبرقأ

 الو لكيلا قفا نمَناستفواب مقرا ونكع نس الا ولوقننأ كرك

 امهدح قراصوذتتعاوةعاسا تانج ل ربو ذئنيحدعبلا و بد ؛ رقتلا ف كتءاسان ١ الا

 هو

10 هوصخشكا] :نازيم ىلعانفص وى ف و هربا ودم دلق خ ملا
 ّ 1 ككل راس 

 ا - 2 ل2 2 و 8< 8 م ماس نع ع دىوريم سامع نت

 1 | «الشمل مالا داطت درهم هدأ اوقكو جاخلا مق: رهشدت ارودب نر حررت ة سه تي اوحنةنم هرالا

جا نكن ةحل ةنانالا لبي ١ ارهش بصل نك
 1 أ 0ر0 

 . 0 ور ف .5

 هلصلوقتت تعج ثدح لصالا فتناك اك ا 5 ةاوقك اربخ نوكن الو

 كلوني نعبرعلا نموافلا لا ل لوقا ةفاضالا تراصو ةفاضالادد>٠ نماهتحرخأ

 بيؤدو الاقو ىبصئلاذذاو هى ؟ئصذاوهواذكواذك

 ءءاهو ل

 مذا تن أوت فاع * ورمع مأكل :الطن نعت
 ص م و 1

2 
 ل ليذه مالك ذعر أ ءاحدسقو لاق

 و و هس
 حيورشلا هنود ضيم #3 مسد او اهات قَد

 ارجل ص ىضادلعقواذاربقتسلانمجنوكي نأ ىنامل جانا ذاواف ىراستالا نبا لاق

 | نورفكينيذلا نا ءانعم هتلاليبسنءنودس دي واورَدك نيلانإ لوق كرك ىرخ تقومريدغ

 |نيذلاالاءانعمم-ملعاوردسٌةْنألْبقُر ءاوبان:نيذلا الإ هاوق كلذكو هللا ل مدس ن 2رتطو

 |تقومرغئنلانال اذا ىقثهيلعكساذاكي رضكذلاالاب هرضْناللاسقي ولاق 3 وس

 ظ ىنأاتيقونال ظفالا 1 اذازص /ةيلعّتأسدإ كب رض ىذلااذهت رشا لاف هدقووأت

 | اذاناواجاذافهَردَكَقَرَعَو ما كءامبرسغلالوق و ”و لقتل ىنعمىفىذاملا نوكبن أل طبأ

 11 ناليامدي رولكتملا ناك نما هيذارب روك ذه نإ ء تدل ءقلا نال هرذق فرع اذا كة اماولاك

 ْ لاق. نأوهنعربدلا دقو :و:ب>ولهردق ف ةرعذا لاق واوهردق فرب رع م وفراق ةرعاذا ئ سمها لك

 ا َتِإَرَسْداارباصتتكدقوَّتْب َرضاذاارباص نكد ةلاقبكلذاو دقق رعت اور انام

 د يح دايدلع دع :ييسفا نة غيب



 عمام نوكي نأزئاجو لاق هريخاذ نوكيو »ادت الابأعقرامنوكرفقيلطَرل مت ىذلاو ئسعملا
 عاجبااذهرلاعتنوُشهِ شى أ كنؤلا بي ىعملا نوني ابصت عنوان دوكيودنح او مسا ةزئعاَذ
 ل ابا ذوم هون نداشيأ انجب لالا انكر

 0 رو . مه

 بيغملانكلو 5 هيقتأستااذام قد

 برع اوؤعملا اذهبهسُن 4 هبأنمنالق»ابسدريغلاو نعئاطا اجاذاا مهن تاذنمواج فنى :

 هنمسقااماذسق هللا والعلل اواذاهقااهالل وقتةماعل اومسقا اقفلأ ارغب اذهقلاهاللو قت

 ىذب 1 تينا تب واذا اهئطيت ادم أرملاَت ع ولوة:برعلاو اذ واهني هللا تالا

 طبات و يسال ثيدشلا و َتَدح اذا هنطباذ لج رلا ىلا ودوعججىأ هنطي

 ا الا لاق نمل انمن أ ىأن عا ذاننأ لاقب ومد فعدالوالادلتتناكا امنأتدازأ

 درع عماش انا ملت ناكو ور ىذ عما ذكو ذك ع ضوجكلوقي برعلا ن مدح اوربغ

 ىو هم بم

 لعأدتلاو مهرواجن موسقمالكىريشكر ره رسل هل-دلاكو ذو ورمجتانعمو

 لاقو مالك لاهي لصوب اذرخ رخ [عضوم فلاقو ا

 لئاوهنسمفلرطفاذو 20 ّ
 تيمكلالاقو ةيلاصاذوأب انرطقديرب

 بيلو ءامظ ا نم عز ا تعْلطت بلا ل ىودمكيلا ٠

 ىئال لافراد 1 فيو قولك امان رخآالاقو

 اذ :ةعالود رح اذاللاقي وكلك أر ىأرقَتاذالو ةفشتاذ انالفتلكا املاق + ديزوبألافو

 ”الماهئاف وهل هلال ىذلا والل وقت ةئو كلذ ءفأالىأ اذمقااهالمهل ردكم رمل 0

 كلذ لعفأ الءدقعو هقادهعواللوقتو كلذ نعال مدلا ع عطقتو مهلا

 نمنيتقولا لم فتي ىلاذاوىضمالذابرعلا لوقت |وةتْثّيللا لاك هن نوم (نذ واذإ دل ريسغت])

 عضقب اا وفقولا فنكسي ولاصتالا نون طرشلادبك اتباوحاذاو لاق نامّرلا

 ةطياقلا# ونوع : هن د ىرتولو هانعما وعز دا ىرتولو لحو رع هللا لاق ىذاملل اذاو لبق _مالذا

 لجو دزعدقل لاقاك اذاهيفءجيولاومئيجم فل كيال اكذا بج الكمال رااح و

 36 اذا كمرك ًاكلوقك طرشلا نا عمات أد 5 ٌسعشلا اذاوٌت عشنا ءامسلا اذا

 ىطوبغم نئذلاو وق
 طويضم سوماقلاحرش
 طيضررئالا عييت هناك ها
 مسيفص# هتك



 لصالاب ضاساذك 9

 هفاؤم طش نملوقنملا
 همينعهورتك

 (لاعقالاىلانيفاضمىوذوادباد)  ةنيالا الا فرح 00

 , لع هقاو هامش او فوكلا نيعتاذةهجدارأ اه أكلذلف ةهللاتاذيديرألامشلا َتاذ

 |. الرتب يارعأ نس ارقلابلاق :رسمث لاق اا سيلان
 و )< سو

 نوعفرب ر وتاذتلاناكدد ليلا ناكمنولع مف اهبملتام ف رك |تاذةماركلا وويهللا مكلف

 ||| ناتاهةينثتلا فو ف ةرعب 2 اولا اعروعجلاونيئثال افن روطادع ولاق لاعلكا ىلعءاثلا

 ءارفلا دشن أو فرعتاودناذهو ف رعئاوُذ

 هو << 27-2 842 هد ب

 تن يطودوترفسوتىرابو * ىَدجو ىنأامءاملا ناو

 ءارفلادشنأو تلاك

 م2 م ةهضصوسو < 3مم

 قئاسريغبنضونب تاوذ * ياو ن ماج

 اذك لع ٌلعفاكلوقف ةودلعفلا لاف اشنام ودربملاس ابعلاوبأ لاق :ءاذكواذك ناكامكتمالس .وال
 ملهم م ع ه د و<

 ه + يي م مود«

 هةمويألاك ىأىذلا ىأس انلا ىلعَّفأ ودمعة أب رعال لثمولاك م رك دلل داو

 الود ب و.مس

 سا و سماق ع

 رعافل الوقىدا !عمىفا ا

 ٌنيِلط نام اذه دب ا 5 ةرامإكيلعدابعا افرع

 ا تا تاذمذهوتلذاولافوودال ازدوالا اود اذه لوقف ثوب و عمجيو يني نممموهارلا لاق

 [ الةمامجلاو نان ىذإالزي دلل واذكواذكن ناكأم مةعنباللوق وعد دب رساتع ان ١لاق و

 أ

 ا
 اا اوبرعلال وقت ىمدالا لاقو ناسي ىذلارمانعمنا-1-ةىزمالعفا ول_تاكنب

 11 لوقا لات مل كذلبدحأ لوبا لاق بور نمو ىذلاقاوانعلا عنب

 ٍ ىذلاٌئأومملا لق نوفق اذامكنولا سيل وزع هلل ال اوقعفراذكحو رب رح تعءعنصىذلا

 ||| هلوق نعم صسإو أل اكول ءفللبصتلاواو.ةفنأف ماقمكلاومأ نموُفعلا وه توقع

 : ١ هتلصن م نوقع نوكي وئذلا نعمىفاذنوكينأ امهدحأ نيب رض ىلءنيتغلل ا فنوة ف اذأم

1 | 1 

| 

 | اذكواذكتاك امي هتاوالرب وأتلاو نا سل ىذبالةعامجلاو نبات ىذبال ثّوملل ونولست

 ْ : |بصنلاو عفرلاقدوكتالو ىذلا ف جانههوُدْاذ د 0 03 رعاشلا

 ؛ |لاموثوهولامكذلجربتنارحكلوقوحخ برت ىلا ةف لاب تسيئودحاو اظل ىعاازاو

 0 طفل ل وذو كن:ًاسوُدو واو ذودلآ وذو كءاجوذتأ ًارلوقتولاهلاماذالحر تدأرو
 ١

 || نعم ىلء عفرلا اربح لو ةيفّتْعَتص اذاملوقت ثيللا لاو ىذلا ىنعمبوُدو لم

 1 هد 2

 1 . | ادار ينكلو نذل امنولعي منال نو ةفثي ىذلاهحون بهن "اك نوه ىشى أ كنولأس ىنعملا



 مال (تاوددووذ) ةنمللا لالا ف رح

 تالوب ىبب د أ قاطلاةمَعْنب رح لاق تيا اغا
 همم سس س ه اه سا هاك

 همزخإلو ىلع ةنحإال # ىنيئاعيوذ ىالوماو

 ملحم اوم مصاب ارو ىري * قيناعب وذو ىلكَخ لاذ

 تلانانامهلوقكد ىذلاةلزئعاهدحو اذنإهبوبسسلاف ةدئاز لبق ىتلاواولا وينبت ا

 لطول 5 ا 5 لوا 00 الأ

 فو انا 1سم وقامأو أو عقرلبر 0 :ءانههاذناك

 تاذوةممٌتاذؤوءاشعلا َتاذوةادْغَتاذ ولياتاذ 2م وبَّتا ذه لوقت ن كسمتال ىتلا نامزلا

 قوما غاوءاهرغية عب هراء ثقوب ذو وبصاذوءاسَماذوٍحابصاذوُم " وعلا َتاذونَمْلا

 مكتبي تاذاومطص او ىلاعت اوقف شفخالالاك ةَسَتاذالور مست اذاولو يلو تاقوالاءذه

 اوثنأ طئاسوراداولاق اك ركذم م. اامضعبلو ثوم مساهل عضوردقءايسشالا ضع: نالاوئتأ امنا

 نيعلاةنك اسف ىلع ودل ص اَتيكوَتبكلئمّتبأوَتي ناك ولوقو طنا ا اورك دورادلا ||

 نافءاتلادبدسشنلا نمض وع اسما هتلعجاذا دش دنشكني رح.ىلع قيفواولا تفداك

 ١ يتلق لا تبناوبو تلون دنا ةزدأ نم الهمل تشيل

 هباوصلا# ولد تي 3لكأ !ىف ىرهولالوقد:ءىرب نبا لاق تنبلا ىلا بسنلا يف و لوقا

 5 تاَكلاقب ثمللا لاق و عما و هُيبقَحْىشلاتاذ ةولاق مع اهنا وءامهمالفانهسنيعامتالئَذ

 هسقنتاذنمهفر رعتاذكو لاومالا ىلع عقتجناكهاديْسك مام مس انهحت اذواق يا

 اوناذافواولااهتماوقذسف اول ثمتاوذاهما.قةسصقانت اذواق ةرلا برسوم اك

 اولاقتل ماقأا ىلءاوعجولو تاوذاولا ةذتاذىلااوء-راوُل ”اذاونات اون كلو ةكنات اوذاولاتفاوسعأ

 رودصلا تاذيرلع هنا لجو زعهوقف كابالا لاق و ةيوذاهرهغصتوتا 2ك تاو

 كو شلات اديك تود لافاك ىنعلا اذه تاذ ث دنت فتارعضملا نم بولقلا ةقيقهانعم

 ةيعمتيقل مهن ةمنال نون و قمم 8-2 ذتيقآلاقياك ةفئاطل |ىدعم ىلع شت 1 مكلن روك

 ١ يدءاوو ميس

 موطفتث ير ذاونيلا اذ موك دواي تعلطاذل سلا كرو لجوزعةوقو ءونق

 ق مد_ ةنىدثاعي وذهلوق

 ودوهلوقو ىنرباعيوذءرح
 وذ و ى-غملا ف ىسناعي

 هيهنتف ومنك ىلصاو



 (ثاودووذ) " ةنيللافلالافرح 5
 6 1 م ناو كا مس

 | سا هركنن هيت صون إو افاضمالا ن وك الفيحا د ىنععىذلا لاح اوىرهوملا

 ةيشاامو ديزلاالورهضعملا همن ازوجيالوماللاو فلالا ىلا تنشأ ةفر ء«مهتعصو ناو

 0 0 ا | ىلع خدت نأ عنتول سانجألا ءاعمان فصول ا ىلا "لصون وكت أَن ءوذ عراة ئر الا

 1 00 ةصلكتاوذمهاو اوقك تا ارمّْضملاو مالعألا

 ١

 د
ْ 

 أ

 همم ب م ِ ه7

 ريشزْن ب بعكا لاقاضنأ دارعذلا لم تاخد كلتكوم الع اهلكمدهون در وذو ند ود نإ ر
 م

 هل)صو هموم دم <

 اهووّداهتمورآىوُدرابأ 5 تافه ةيح رز اضص

 ْ صوخالالاقو

 لئارالاَكودنماهدقانفرص « هيىذااَلْثمَنمانوَجرْنكلو
 2 و 9 . 9و "ب 3

 1 .ووكسانلا فور هلا حطام ٍ رخ !لافو

 از ريزعلال ب زتلافو واولا فب لامر :ودنيلحب 5 ولام تادةأسماب ولامىدلج ربتررض لوقتو

 | رسكش قماح تاوذا و لامتاذتوسن رس كلا لاك :ودلاج 7 و مكتمل ةقوذاود بأ

 | ءاهاهلصأ ناللامتاوذ 1 اد لرقو تالا سلم 0 | عضومف عما ىفءاتلا

 |لصأوان تراصاهدعلاعتاص واملاهنكل 1و ءاهلانهاذتلقدحاولا فاهيلعتمقؤا ذاك نال

 لاق .ةينثتلا فنانات اول جوزعلاف لاماتاوذناناه مهلوقكاذ لعله امل تم ودوُد

 ]) ةذس مئرهوملا لاه" نمة لقسم ارتريا ةسلقنمفاالانأىرنو

 انيالاقنا وصءلثمناووُدةينثتلا ىف مزلي ناك هنالزي ؤاولا عابتجام_مهاركل لعفلا نيعىوُد ود

 ىلعالج-ءا.همالفاوا وهمعناك امو و اوهت.عناللاف نا ودةينثتلاف مزلب ناك هياوص كرب

 نمرتم راسك أماللاف فذ! نالركذ اك اهيل ةملكلامالوه ودم فوذسحما اولاقرثك الا

 ودكلوقى ةفاضالاّنيونتلا بهذ ْمنوَنماَذ قف ناصع لئمىرهوملا لاقت نيعلا ففذملا

 ًاوذالحر تيموان مئاذ_هتاقتدرف أ ذاف درا دز زوكلوشاك ه2 ف زالتئانْشالاو لام

 | نالزيلف رحامشدحأ أنف ىلع مسان وكيالتنال بهذ ناك امترتف لبق دق ىوداذه تلق
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 3 ْ تبناذاكلذكو وصل ثمود تاقديلا تيسنولود حا وو ورح ىلع قيسف هههذب ني ونتلا

 : تلقلاموذتعجووواول تددرف ىذدلا تنشأ كل" اكفةم-سلا قف دحت“ اتلانالتاذىلا

 |امأو * انيوذلا هديراى كلو 5 تممكلا تىدكنأوتلا نادرو

 أ هذيسهو تعمسوذو تفر ءوُذانأل اوقتفراعلاايب فص ءنااهقفىذلا نسمع :ىطةغل لاو 4 2-9 .٠

 ةآيما



 لاهو ك تناول سوت وتاب زسعلا لب زنيتلا فو حابصلا و دوبلا | فا ةمتقو
 اهيف ىتلاةعاسلادارأ هاشعلا تان أك لذكونيبلل ىتلا ةلاخ ادار ىبح ني دمسأس ابعلاوبأ

 ىلعنيعماونوكو هتلااو ةراىأ مكلصوةس ةيقح مكندبتاذ عمق كسا وبأ لاو ءاشعلا

 نولسملا عمي اهبىتاالاملا مصاعأ نيبلاتاذْطسضآ مهلا ىعمكلذكو هل اد

 قو.غاذ هتيقلو نيم ا تاذوو 'وهلا َكاذونلبلَّاذو موتا ثقي "ارسفلا نعديبعوأ

 هتينأاذا قولا تاذو ح وبلا َتاذهتيتأ لوقت ارعالا نبا نع بلعن ع ومصاذو ءانريغ

 ةثالثذمىأ ميوعلا تاذونيمي لا تاذرهتت ا ًاولاق ءاسماذو حابس ذمنينأ وكسوة ودع

 ىحاماهاتغلو نمانجالاب شوال اينو شوت طنب ستكر نبش ماوعأو نامزأ

 تووذججباونا اوّدةينثتلا وءاسدق اوداذ.هالاع هد دومدسو لتامر اذاكيلف اوكايلعا

 وذو ساونوذو ندجوذو شافوذونيءروذو ترو كوقك اذكوذيتوضلملا كالمالانووذلاَو

 ”تيمكلا لوقد وييسد أو عاب هوان نما ادم هو الكل وذو عبس
 و 3 -ء

 ا وذا هيدن د كلو ع مكلف كلذ نع الف

 قاذتاذفزوجصال 7 يردي ةفاضالاو نول اول اوٌدتينثتلاوتاذىئثنالاو ءاوذآلا نعي

 برعلا نع بلعث ذاتسا ميهارب نبدأ ىو رو نجنب لاق ثدنأتلاءاهل ةيقاعمبسنلا(ءاءّنال

 تيمكلا لاهديزو» ىذلا مالا انهبحاض انج زاذهءانعمو مر وذاذه

 0 ءامظىبلق نم عاو 5 ثعلطت بلال ةىوذمكللا 1

 لكل وأى أيدي ذونيديىدلوأهتبقاو نا لآووذءاوقوخ ىذلا مسالا ذهن باعصأ مكبلىأ

 تاأرمهاوقو هقتادج أىنافَنيديت دلو امأاولافونيديتاذونيديكذلوأ لعفاكاذكو ؛ ئث

 نم نيف ا روع وكما مسالا ءاخ ثنأتلاٌةفاضالاهسفّتءراَصلاماذ

 فذ ةرغشيسرماولاف قرش ل صالااهغاو ىرعشتبلاولاتا6 ةفاضالابنيونتلا هيلع
 نموا اهب اصول داق ألا نغم وفضكتو ني ونتلا نم اةفاضالا لسجالءانتلا
 لوقتفعمج الو دب الوىذلا ىف رهظرالا5بارعااهبفرهظب الة صقان نوكتف لسجل, فراعألا

 ناَْتىنب أل تع ”لاذل_هفأال اولاهكو لاذ اولا وذو 'لاذالاهوُوو كاذلاهت ود ىفاننأ

 نامزلا »امنا هتلا تفضأ "لج ا ىلا وُذدءيف تنبض( للاكو عونك ى ذو نون ىذبو

 قير اتطتلاندو هسشتىذنسابالاقي و[ هقاوالو كتمالسوألعملاو

 (نورشعلا برعلاناسأ - غ)

 "ىودايلا ةفاضالاو هلوق

 ةرامع و لبصالاقاذك

 هيلاتسنولو حاسعلا
 ىوصع لدم ”ى وذ تاق

 هيتكف اؤملااهلتثيو
 يصد

 قاذكك إس هتاوالو هلوق
 هشماهب ب تكو لالا

 اني ئذلاوالو هباوص

 هعيصم تك
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 ىذلل لام ىم 0 سائلا ركرشنف هلد-اوالد_حاووهو عمان 0 !دّومت 0 ئذلاو لاق

2 
 نسخ ىلا ىعاًمامَباتكلا ومان 1م ىلاعتهتالاقو جا اوني اغلمان :همح واَرَع ع

 نوك زوو هات هب انكم شك مقهنأ ا 1نيذللاما ى أنين _ءمالاماءانعمءارلا لاق

<< 

0 

 لوال ادهأ ىلا عبجرو هران تنقال دقوا قرءامكج مالسالاب رم مكلاو

 4 ركو ه 107 9ع ع و

 لوق:كنافوُد امأق ماو قصاو ىجو وناو وخاو وفو وذ نهوتالك عبسويغ ب

 ا مع 5 5 ّي 5 ع
 لاق افاذدتلا مقانمالك ىاهلوةئلانالاك افو مشايخ ىإس نم طلاخ ه« , هلوقتدأرأ

 اه.دنوواولاءاه عفر ىتا !ءام-الانإ_:كص نءا لاهردان ذو لوالاوهبرعلا مالكو روصْمولأ

2 

 1 كلذكوهانيبخىذأو ىَدَقن مو اماه رص/افاراندقوأو هبدينيب وهن ارو هلاسمشو سنع

 ا قلل اونرمق اولسأ ع هللا ةلظىاوفاكنوةفانملا كلذكف ىوألا هت ىلا عجرف هرانتتفط

 ش يألاموذنال_ةئاوتك كاذب حاصءريسْأو صقان مسا ودثيللا لاك «(تاوذ وذو وذ :(

 : ىلع باردا دوك ين برسملا مالك سيول نومة يخباو ادت ةينُثتلاو لايبخام

. 2 0 2 
 5 لامود و ل وجو لونهو لوقو اوخاو ل وباءاحلاسشب ف رحالاهده ىهءابلاامضشخ .وفلالا

 : تورس تل وقوف مإسنلاو لاماذو لا نهوئلاجو كلو لاو كابأٌثيأر كلوةؤون فلالاو

 5 تاك اوهلوقنتاذوذثد' ىف ءالالافو لامىذوك نو كل يجو كيفو كاي أ وذ

 |تءاجاغاونيصخالاىأ «اانن ,وذلاعلاومْسَم هرءذقو + تيمكللدشت ل اورولوالا رسولا

 1 ٌثالاذوخ لاموأ هيلث هو لامْتاوذن هو لامووذ م داعي لزقنو ةناضإلا ناعتيدوتا

 1 اييدايتاذ واذتال سسك شاذ لدم حاصتاذلمقزل وحاب اة هتسقلب رعاالوق وقت :ولام
  6 37 6 5 04م ' ١

 9 قاعت وق عمولات ة عدلا هقلا بنك للان ممنس أ ىذا. نسح لم ىلعاماسة حملا

 1 اماه آن مرسال للف ناكل ل 5 نيقفانأل"الو اًوهلَدَمىأ اراندقوتسسأىذلا 16

 8 جالا لاق هخولك ىاقلا بصثي نمم-منمو ديز ةوناععود تليف عصر وديزافتسأر

 7 0 لا 5 +2 ام هلك 0 ع
 1 ةمرلا ىذ|تلقرعنب رشيلاه ىعدالالاقو د»# اهوميشايح ىاسنم طلاخ #2 رخام صب

 دكا ذ تان ب ردا

ترحامد راكلفوُقولافدر عاطالاح ىلعانلا عادي نم متو افلام
 7 مونمو ناسألا ىلع

 1 رعشلا زوو لامان" اوذامهولامٌتاذ هلوقتوسايقلاودو ثدب :ًالاءاهىلا» انتلادربنم

4 , 

 ا مهشيلالاقّنوولا عمبايفلوقتواأ نور زعلا لي ئتلا فو نسحأمانقلاو ٠ لاما اذ

 قرد دع د نرد سيما "لوب



 ةيؤؤييسول للا لاو « امهامهبفدصق أ انلاامه. + دسشنأو ىلاوانللا نولوقي كلذكو
 ىنان رجلا و 4 رلاو بضنلا فل وقت بار ءالااهمةرهظتالني ذل الاقامه امها صماون اد ؤرامف

 بارعالااعنماغاوالاك رادلافىذأاكلذكو رادلا ف نيذلاءتر مهو نيذلا تب رو رادلا فيلا

 ايم ذلفامهتالصإالا انج النامي اوكا وءاعسألا رخا قدرك اهنا بارعالاَّنال

 رادلاىف ناذللا ىنانأل ( وقت كلغ لئاق لاك نا معن و ىلع مسا عناوبسأ و بارعالا

 برعثالتنأ و نيدوناذهو متين قد اولا فن رعبا ات رعتف ةةرادلا دلل ترو

 نا قيل اج ىذلا فوملابهيتسذحا اولاىفبر ريال عيجي تأ كاذب اوما ها اكالواذ_ه

 هستعت مللت لاه نان ال اعلا فورا نيل ابى اعف رخل اهي لطف ل

 اذهعج ىفلوقت كنك 000 ًاد-اولاك ةينثتل ادح ىلع سنل عملا نالتلق عملا قبارعالا

 ىنءايس لات ة#نثتلا د ىلء نذل ع نمودحاولاَت دع 6 ب 4

 ةينئتلاّ 3 نع ا عهلادالع ينأى ىئشالاذه ورادلافنيذلاتب ًاروةراذلاقنورللا

 دن اوْنَذلاَي ءمفىلالا لا ارعالا نبا نعثاغث“ ذحأا وبرشالااهل ل ةيقثتلاو

 مهمل جوزعاطوق ف ةسيدتقن ب الاق ىرايثالا ا لاق »ع مئافل ّ ١ نس *

 ضعف عجلان ءادؤمىأيدق ىذلافاراناو دوني ل ثكدانعم اراثدكو بلا ىتللثك

 لءهحافحا ركصر , ونألاق 5 مهؤام ل تااسىذأانا 5 .ةلوقب جحاو ع اوما

 0 نع ىأا جرد .>اوم.انارقلا كالا نلالغ تملا اذهب هه الا

 دحا ووو ملك ”ىذلا ىفنءاحلوق:برعل و ىذلاه عجب راذللاةتنات وذللا هد ا

 ١ ا ' دن اودللاىذلا

 3 0 اقف 7 ذأ راما شدع برات 1

 5 ٌدلافا ارطاباومان ىذلاالا *

 ذنضأ ودلع جب تببلا ىف ىذلا ند رشم وذآرةلاىفىذلاو ركبونأ لاف نيدلادارأ

 ءارتلادستتجاو

 اديطضاف هر َرتذالك اديكدقىذلرهآلاوٌث نكت ا

 لطخال الاقو

 : الالكال اككفو كلماتك. « اذّللا يت ا تدك نبأ
 ١ : م 0



 اءتللادعبحامملا اكو هلوق
 كلذدةمسنحإ و رى مدقتلا

 هنيتك جامعلا نلاالدب ؤريلاب

 مريبنعم

 (اهههج قاتواذمغصت) 2. ةنيللافلالافزح م

 ويغسل 1و ريغ صل و كلت و ع ودان و ظفللاىلغ رْعصدل 5 لاك نوت طاش افا

 | قدلابغستو الا ىضووتلاوغصت ثمل يغسنو لأول ماودك

 ٍْ | تلا ةعامجلا لاقي يس نيدج أ سابعلاوأ لاق ون وذا نيذلا وذل ىذلاريغصت وا اولا

 5 1 ا قئلالا قالا ةبالو ف اللاركذماهد اولا ةسعاسهباو الا قالا ةعؤم امتد_د-او

 اللا لاجرلا ميعواذكن لكى اللاواذكجوا ذكنأ ام ىاللا نهلاقتب ميو :ومام داو

 ءا رقلادشنأواذكوانك وول

 سم 92# 4+ هلا سد

 5 انج مهو ايهال اورج »* ىنعلغلااوكفتؤاللا مه

 نسمي فالاورت اعذوم لانو مكل أبين نِمَفثحافلا نين :ابفاللاوريزعلا ليزتتلا فو

 7 رعاشلالوقدهمو

 ه9 ين عوزرومس ها سا هل نءض ودوم يمي <

 الفغملاةئربلا : 2 نكللو 03 يحن غمي نجح ءاللانم

5 0 5-7 

 تدرت سفن ااهتلعاذا 5 ىتلاواقلاواسللا دهب جابعلالاقو
 سل ه7 ه- 3

 ١ رك نوملا باقعن ءةبةعدعدارأة دما رافاومن اهتم وا اوال هنم 0
 هه مدع 38 6 ءد

0 2 ١ 

 ىدومرقم ىععفاد 031 نيسان ورامادل

 - مخ دو و.

 تتمة ةاهتلغاذا أ .لاواشلاواتلادتسا
 0 < ع#© تماس و

 39 2 ١ تقف اهعأةمسعنو * ىجردارأو ف رحاناف

 11 وو
 ةابلا في نمير نمو ىرنأ الب مالاووقترصقالن ىذاونا فير تذل ث هللا لاقو

 يل وو ظرسه 6

 ناذهنيئثالاو « اذن يطاق ةبر ىرتدللاك « دشن أو لاذلا نيكس ءاذك لعتدللااذق لوقف

 اوفذتحو لالا اونكسأ نيذلاامأفاذالناذهل اون نمممولاق نيذلا هالو ةعدمجلل اوناذلا

 لالا تنكسأو لاذلادعرىتلاةدايزلااوسرط ةفرعملا مال مسالا فاولخدأ ال ممنافاهدعب ىتلاءايلا

 لاذلا ناكتسايدحاولاىلءاولخدأام نونلا دق ننثالا ىلءاواشدأف نونلااو هد -تاَوئئاُف

 برعلا نكلو كلذ سايقلا فب اوصلا لف راولا عم فودللا اولاهالأ لثاق لاق ثاف عبجلاكاذكو

 اكن ءاونتجيرلا وبن لاوزاباووالاىتلا لعتتمفجا

 دا موق 5 مهؤامدل اثبت ىلا نا

 نا ها 2 ل + د .َه ا 2

 الذلئالاا كفو كولملاالتق « اذللا ىذا بك بأ لطخ إلالاقو

 اب

222111011091 : 
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 مغ ابر ةنمللا فاالا فرح

 كو هاله نواب لاخلا ل غأو نكاس كل موَةالَوح لون يَعو نهم

 مثيملا يأ تافاذ_هثدنانامأو دداو ىنععنيتاهو نتانثك اولاق ولاقت ضوف#دود*زومهم

 ةقاطتمف زو ةقاطتم ىذه مهضعبلاقو ءاهلانع انوا صيقةقاطسس ذا ذه تينا: لاقيلا#

 ىونغلا عك ل اكو ةقلطُمأتو

 بينو ةضوراناهو فيكم 5 .ىرقلاب وم اع ام ايثأو :

 ؛  هدهواذهق دم راودلافو موسم ر

 اهل السا زاهد وىذهلاهاوط * هذهو ىذه دعباها ظ ىذّكهف

 ا اك ه2 ,

 ةقلط م كلا" و 00 لاق ولاق اهنع ب 1 2 دنا رت همهضعه لاو لاق

 ىاطقاالافو

 اعاشقت ارمْعلاَدلاتلْأو #* ادشرْقلا ايار ١

 قاولافو ديد_ثتلا اذان كذا َكنات تاقان تينت اذاو ةرقم هولا اهريصف

 ؛لالوأوملابكلذاواعف كلو أ لاقيفمهبامأو . قاتلا واتا وناذّلاوناذّأا ىنلا بنت

 رمضاح؟ى ىلا ةراشا مسا اذوهيدنت اذه ىنءاهلافن اذ داتعالاو اهبققنكا اسواولاورصقلاب

 كلذوخوىرهزالالاك اذوهلاك نال فني أل جر لاش دقدااونأ اهاهيلا مضاد ل_هالاو

 وهوركح» وآلاف واول باو :زاخما لهأض علاق ى :رإبنالا نبا برعلا نعهتةظفؤحأ

 تدار اذابرعلاوةماعلا فد ره نماذ_هنأ ىلءاوةفتامهلعبقونوملاءالعل ناله فمأطت

 ؛ ءالوأ نحخاهلاجسرلا لوةتوهاقل: ناداه نانثالا لوش 3 انالف قل اذان اهتااقاذ وه عم

 لوقتؤءالوأّئأ ٠1عام يلو ناذاقت اهني فتاللوانالذ ناد َّتن أ فّبطاخخالوقي وداقلن

 انأاه هلوقلد : وأتو رك ذتلا لع دنأتتلا ندب وءال وأمه اهوناذامداهو هاقايل ذوهابهنئاغلل

 راشد مسااذ وهسنتلا فاك امهفاك اذكواذك ل وشب رعلاثيلل لاو اقلك رقدقءاقلأ اذ

 : لعأ هللاو هب

 ىزااوءالؤ رد وهذهواذ_هو كلذوك/:واتواذنوعس ةفوكلا لحأ ((امهعمت واتواذ ذريغصت)

 اولا ةمئملا اسما وراق راج رمصارطبلا لهو. لدملاف ورح قالا اوّيلاو نيذلا و

 اولاَقَف هيلاري_شت نمسا لاو كشط و را اذو 426 :”اهنالاذ ريغ ص ةلثمايذاذه رقت

 فاكلاوثلا دكلذ عمال ةيلصأب تسيل ماللانأم ِء نال نفك لاذ تنشنا وال ريغصتو

 لصالا فاذك تاذههلوق

 ىو ىرتاك ةرور جانب
 ةقلطتملدبسوماقلاح رش

 هسفعم منك تاق

 امه ةنك اسواولاو هل وق

 نملهرظناو لصالاءاذك

 كَل اوأف قطننمد رعلا

 هكذا اس واون كالوأو

 موعد



 هلوقىلا ءارفا!لافو هلوق

 هررحو هيبفام ئخالو
 ةصدخ نص رفطت ك علف

 هس ةهرتك سد ّمْلا نم

 (اذهريسفنت) . ةنيللاقالافرح 22 مو:

 | نيوامهتبل ديلان نونلا ىلعاودازاك امنا أف لالا ىلءاودازفكلذلاقت آ اذهلاق نمقغل نم

 | لوقيف برعلا نم تكو َكناَذ نم نونلا ف فن ىلع ءارقلا عقجا'ارلا لاقوة نكستملا ءاعسالا
 ةينكا لاذ و كادت كناذن قصسإوبأ لاق ودلدالاف ناذللاوناستاف ناذ - هونائاقكناذف

 1 ْ فاكلاو و اذكللذن م مسالا قص اونألاق و كّراذؤنوثااديدتةكاذف ماللالنبةوكيكلذ

 َلْكلَذ تاق بارعالا ىف ظ- اهل ناكولد ايا بارعالا اهل ا .الفةبطاخملاَتديز

 1 ناك 000 اوال ديز

 زوةتدكو كل زماللا وةفاضالا نار ضان ارجاع | عضوماهل
 6 سمس مه

 1 اا طا ًادقماللا نال ادلاذ_همقيو قطا ذهول كلذ

 ١ يابت انماللانوكتنأىنبن نكاهدع ىلا ماللاواذنمشاالا و عأ نينك اسلا

 3 ٍْ معأه هاو انفانترسك

 9ةمسوت

 1 ٍ ىنعمالم الكلامي نافرحالواهلوةي يهاب أت مسىرذنلل لاق «(اذهريسفت]

 ٠ 00 ا تام واذ لوقتاطب الكل تتالامهل
 دلك ه-

 ١ ناالأو ةلوخأاخنااه تتقألا ىوس ا : نمالكلا بر 2 | محمشت هد ةيسنن .ثناهمضعب لاقو لاق

 لخيسبل يدع _ > يعاب اسما

 اولاهاوعجانلفاتىلااو حرف ة لات نان اهو كاان واهلا م الا اواذاولا ةلوشأاد

 : ةروصقستدودمهالوأو لاغةمال_هبركذ او نال نيباوويم واو الوأو كتوخاالوأ

 ال اذن دن جميلا ىلا

 1 الأمثل ه ل منا اوققءارغلا لاق وكدوحا“ ءالوه اولاقفءالوأ عماهاوداز از هذواذة عاج مسا
 : 2 - هو

 اواعجوا ةرييواه نيباوقرقمالؤهو ناذهو اذ بف صودق ىنكممسا ىلاتءاجاذا برعلا مهنوبحت

 ا 1100ه لئاكل ا لوغيندنأ 59 ًانولو.ةيواهري_غىفالبي رقتااةهحىفكلدو انهما

 ٍإ انعرومجنوب الو 1 لحوزغ لزق نمو عملاق ةيبزتلا اذكر ا ًااهنولوة نوداكت

 ١ ةروسىفىلاعت هللالافءالؤه م ااًموامماك 0 ًااهنولو.ةفءالؤهواذهو ا طءاهذا_فوفاهوذاعأ |

 ' [| ناكوأ بير قتريغىلع مالكلا ناك اذافلاف ايئدلا ةايحاىفمهنعّملدا الوهن أ هءاسنلا

 ١ [ادحاولك قتك ربح ىلءناك اذاامهناذ_هووهاهنولوةدفاذ.ًةلوصومادوأهح رمال عم

 برقتلا نب كالذباوقرشي نأ اويح ًاوهناصقنل لعفن مهيقديالابد رةثلاو لعفالب همحاصن اممم

 م 9و

 "وق وموسكو نودف رالؤهنولوق ليقع ديزوبأ ل لاهو. معمعلا مسالا عمنيب و

 سما



0 
 او وت اا 11 7

7 90-6 3 0 5 

« 

 0 (كلذو كا ذريسف:) . ةئيللافلالا فرخ
- 

 9ع

 علطي ريرج ثودحهشدو ى وق بأ نم 1 اىوط باب نالءا,نوكت نأ اهمال سابقو وا واهنيع

 دهاَرلاَرِع وأهدروأاذك ريثالانبالاق نة ىذن مصمم هبوىلع ن : نعىذن م لج رمكيلع

 ةدئازىأ هلصانهه يذلافو

 طاح نكو بطال نمفيلاراشملادباذا ذيمارتراةرسنجا )2 كلذ لنيل

 بصنالو ضؤخ عضو م ىف تسل فاكلا هذهو 204 كاذاولا ةذافاك ا ودازميل اريشن نفادمعت

 اهنا كوخأ كلاذلئاقل !لوقث أن وعمابسلام-هوتف كاصعو اخ كلوقّقاك تبسشأاما

 اذد لل اذىلات عض فاك اثنا كلذك كلذ سلو كاش اك اهجانشال طل اش

 كفاوأةعءاجلافو كوش كل ذاولاةفامالا مقا ودا سال اذه ايفل داب بطاخلا 0

 كلاذه تكا و امركم 3 - تيمتتيابال اا ا

 هّيصنالو شغال وبارعالا عف 00 الفا ماق واذتدأ اراك اوقئءاوساذ

 لاق كاَوح .كنادو اون اَذ اولاعف فلا اوقب اوان 'وةينشتلا ف اودازاونلا إف نكممرببغدنال

 لاق كاوخ تكاد اوقفنونا امذهددشي د نم رعلا نم 0 «رنمناب اه ”ريكلناذكىلاعتدقلا

 دريل ادشت ٌآ وم اللا لدي ةديد_ثنل اهذهاولمذ كلذ نولوقيف كلذ ف ماللاذ وذ را و

 هن 1 رم دق ىذا ذباب
 3< سأ يس» 9 س صوم و <

 ودام صا لق * راو

 موو © لاس

 ل لالي ع اذا

 هللا ما و هقلأةمأ هن :وهللادم اهذو هنلاهمأ ىذو هنا د_.عاذ لاس 2 ذءانعمىذسابعلا اوبألاق

 ايكتاقهذترغ رغم .ءاذاولاك يبدل اه ةدا زق عدنهات اه ودع هناه و دمه ىذه لاقي :ولاف

 سيتا َذتاقلءذت رغصولو ارد تلق اذترغصاذاثنأل اهظل ىلعهذ درع صنالوا وأ هنبغُصت

 ءامسالا ارئاسريغ سا هرب غصت فلا تامل ولاك رك ذملاث وملاهيؤفااخام اورغصفرك ذملاب

 مهولاف نان اه هرب كاب اذف معد ار قو لاق كب رن منان هر 97 اذقىلاعتهلوقىف يخل (يلاكر و

 نونلاةذها ودّدشءارقلا لاكو كلذ ىفمالل اول دأأك ديك تليق ااول_تدأ كلذ اولاكنيذلا

 لصالا قاذك اضتالهلوق | ىف اسكلا لاهو فاضتالناناهوناذ_هنالةفاضالا طقستىتاإن دونلا نيبو اهب قرش

 هضم هيتك لم-ىعالاو



 ىف تبتككلذإو هلوق
 ادن للاءاتلا, فرفضتلا

 طخ نم ل اوقنملال_دالاب

 مصبال هنأ بي رالو هفاّوم

 هللا دوعنو هيايدجو
 هديتك خاسفلا توزع

 ا ارماورشتو ل بوخكلذوداح الا ظانل ريغ ن*ع هل اظافل اةنكل ةلاءامسألا 2 تأ

 1 اوم اولا ذا نم ى هاا ادهم ةينثتلا ف دختالو ا اوريعب ووسنو

 : وا ا ول دفا 0 6
 0 1 1 10 1 م

 (اذ)“' ١" .ةنمللا لالا فرح منا

 أنحف رمال ماه ىذا! تي رض كلو ةكدح اولا اهنبفرعَسسأم "هللا رمئاماق نيل ت رو 35 0

 راع ودب زوختانثملا ا ه-الارئاسكاذكس دلو ةينثتلا لبقابيف مالا وهتينثتلا دعبءايشالا

 نالقاعنارمع ىدنعت ةفاركشلا امهتينئاذاف ةيلعلاو عضولابوهاغاورعودب زبي رعت نأىرت
 | معا

 ٍإ 1 |ةرتسنرع عو ادب زونارمعلاو نادي زلا تمنقفماللاب وأ اناا رث اناف

 | رت د د رعل نم هم هملعاناك امأق راد و سا. آلا ام طواهلبقامهفَر ةرعلا هحو غن هةسنثتلا

 عا

 34 تسيلواهل ة عر ةيناتلل ةعوضوم“ (اعسأ ىهامغ ا ناناهونا د هذ أ]هتتأ ىنبنيف كلذ مساناف
 د

4 
 .[ليق : ليقف ةيقلا ىلع يموهامةروص ىلع تغبمداهتأالا اذ روديز دى لعد حاولا ةينثت 0ك

|[ 
 ىرتالأ | ل0 رات علاء الع هواك ماكانت ةمنثدا فان الكل نان اهوناده

 | نعلن ى> اجلس تابنلان 0 :؟ اا كلدكو كتشف الن رو لو ندي روع

 | تامدو وذو تاذواذوحن !.ميننت قتالددع تالوولاو ودوتالاو لواوا دوم كلذوةدتكفشللا

 . | فقتالةدحاوةررم لعح رن ءااهمهتيانعو ةينثتل 000

| 
تلل تء يس[ كلذو 0 ممم .انعدش ًاممخأ و

 ا تناك ايلءةانس غدانا ةبنث
١ 

 0 |نان وناذقل اوةلاكن الا وناذألا فل اوقلا اونانا وناذكلذ و ا ”ةاننملا ظافلأ ىلع

 1 1 نماوضوع منال عضاوملاءذ هفباقنهناف انقودان اهو ناذهمهلوقامأذ ىنجنبا لاف

 1 |لقحيدقو كلذ مال نم ضونع اذ ىهواذفاأن ”ٌصوع ىهتناذهامأ [فود < ىرح

 ادطتبت قلت كاع الان قيقا وشبك كلذلو كلذفأ نماضوغتوكت نأ اًضأ

18 

 |قلوقلاكامهيفلوقا اوناَنن مهلوقفو تيكوتيكم هاوقىفءاحاشا ل لقءاملان مءاتلالادبإو

 | تي دانا خب لئمالا لات اذحةجرتفىرهزال اركذوهعضومقروك ذموهو تركو تيك

 ظ | 0 لن رحم 0 ورم ائدحإ

 هس < |

 1 أ اهاكاهعردادو ' 0 سطو ميزان ل 3

 وعامل او

 | مهرج واسم هو لاوس دل ىأ دذالوكذزم سينا: :رق ىدوملاةنصقو
 . ا

 همز 4 همس 9

 ا | ةملكلا ذ هور الانا لاك الا فايِبتْلاىن راى أناني ءرقةلوقو 00
 ا

 ا 2

 م



 دف ' (اف) ١ ةنيللا لالا فرح

 لاق ناكل كلذ ىلاعتهلوقو َكلَذلاقيفماللادازتدقو كاذواذ لاقي رك ذملاكلاةراشإ اذرخآ | ٠

 ىديلصأو لعوب لاك اذه لاقي هسْنّتلل ىلااهاذ ىلءلخدتدقوباَكْلا اذدهدانعم حاجا || ١
 ىمِباَسَّودسلالاءاباولدبأف ىو هبشرالثلئّداولو ةيلوةنك استناكناو اهنا مءاداولدبأف ||

 ةئراطلا ىعتايلان أ كلذوىوقلا كلذ 8 لل

 هلوق نمل. 4 قاسكلا» نءىنايعللا دشن أامامأفاهئاكل فلالا ف ذحتنأ بصالح

 2و مل ع ص رع عرس ع ها 0 و

 انافحو انريسغدوملا م * ىذأا دك: ناقفاوحاو م

 ان لع دو ىلا ءهثدل اوةكىذلا ناكماذتامسادق :وةزمولا نمل لاف ذا نا

 ةعوف ضامن أ ىلعلدب و 1 هلا عفر باوحللا عم ذر نمف نوقف ىذلا امى وفعلا ل قنوع

 دتعهحولاودا ذهدد ال" يشل اعيجاذوام سدا هنأ وادا مر واهربش ا ذومادننالا

 هدويذ الم رفو ثوملللاذلارسكىذو عقرلا عمرخ الاه جولازاج ا دقتاكن اودي و

 مف هظنل نمواذش رنات ىهاغإىذو اذاَدريق حف مهاوق كلذ ىلع يلالا ءايلا نمل ديةاهلا

 تاومز ىفءاهلاثسدل وضرر غلديث اوملا ف اضي أ ىهكلذكفالصأرك ذملاف ءاهلا بتال

 سو مقاما وةدئاز زو ةملط ىفءاهلا نار ساه ةلزنع ثينأتلا اهتمدمقتسا ْ

 لصولا فاه دخت ةزجىفءاهل نافاضيأو ىذه ىف لعفلا نمع ىه ىتاطءابلا نمل دب ىهاسمناةدئارب

 رامعشالا ءاهياهبشءاهلا نامسل ايلا ىههذلاقي و فقولاىفاهتاث ل صولا فب هذه يف ءاهلاوءان
 ىعمىاهلك ذهو نك اساهقلد لاذاكنك اس قولاو لصولا ىف ءاهلاهذك نع ودع دو ىف

 ا دشنأو ىلرعالان بانعىذ

 مكدحتمسلا ضاق كل له « .مااذهذها اهللق

 : ناو وتلا عالق واذهةراشالاءام-أ نجح نءالاق ةبطاخملا فاكب هلك كل لصوت و

 ةراكالا امساك ند ًاهتينلا ” مدنالنأب وهذهريكلت نزوعالاخ ركبنا جانا سار و

 ةيفثتلا ليقهيلع تناك امد ىلعةينثتلا دعباها رمال ينم 17 2, تازوجصالف 7 نا ًازوخال

 مننا اوةراثشالا هيلعتلدىذلا لعفلا ىنعْزمعاك بصيت نادب . لا كاذع كلو وحن كلذو

 كلوقكلذكو اهدعيو ةينثتلا لبقددحاو لاش اد صنم اهدي راذهدحاولافلوقتتنكا6

 (نورشعلا يرعلاناسل - : )

 دغاشوه لاا واتاقدلوق
 كَ رحسالتخاب ل هىلع

 لوالارطشلانكملو لاذلا
 همت ورك ه رأس نزتمريغ



 (ان) ةنيلافالاف رح 0
 ب هجم

 نارجاَسن رعت اأر ةاذفلأ طةسأن خنيفلالاىدحا طقستقاه مل وكسلامهءامحا حصيال نال

 ' نايلونبارع !اهيذعقيالا فا أ نال نا رجاسلناذهناأرقةينئتلا فل طةسأ نمو ترعأف

 "نازهّنإ رق ةينثتلا فل طقسأ نهى را انا وقطخ ربنبالاه بعكن ث درة غل ىلءامنإ

 : فاالا قيتو طةسسي الف قءادبز فرح ةنتلا فان الئ ةرهول نمو هواه لاقنا ارحاسل

 / مصيالف علي زني ونثلانالةيلصالا"املاق قبو ضاهاذهىفنب ا

 ةدئازماللاف كلذو لاذ تقف فكل تحترم نان هظفا اراسغ ءنمعءال اوا عجل اولاف هفذح

 أ ءاهلا لدم بارعالا نماهلعضْوُمال وديعبميل مومن ىلعليلد ايفو بالغلا فاكلا و

 ]| لج دا لودْلت ل علْخْدَتلاَك كلو ىلعالو كلذلءاهُلخْدمالودب رلاذ هلوقتف اذ ىلع

 | ىفلوةةوأطخهنافكيذ ذل اوان كين اوقنانىلع لدتا 5 ثاؤملل ىذ ىلع فاكلا

 ا ىربتا لاك ديدشتتابكت اذ ارلاماع رولاقا نالح راك ذىنءاج و نيلخ راندي ًارةينثتلا

 : انونلاقشونلاتدأو ان | عال اة نوفا ومشت درك ءنين ونصت نم

 1 ا ٌديَدشنَناناذْلا قلوقي كلذكواذ نم ودم ف االا 590 وع ؤتلادمذ ثلوق ودب نممهتمو

 | يثكتواذيكاتكلخ ف نوتلااوددشاغ اوىره وا لاه ىذلان مة ءايلا نم ضوعنونلا
 | ةّملاءاهمالاق انهلثمذواغةيانغاو كلذ ىلء ماللااداّندأاكدحاو فرح ىلع قةنالرسالل

 ١ اقفاكلا مكحرك ذ 9 ة:دقود وأ عملا اوديدثتلاءاضن كنان وكلنان ثؤماللوقت واماصةنل

 ' ادق تارمانسون وفرش ن م مدقو برعلا ضعبلاقو تانك رو كارد كاذريغصتو ان

 | 1101 "اهللاغتزكن اناس الغفار
 د دصودماب“ا رود

 ل هلا ةروداقل ادم #* ٍىصقلا دعم ندعقتل
 ءءء - --

 يبصلا كادوا أ ىلعلا كير قاعد
0 

4 200 

 قرا مك لقمو * كك رتلارانلاب قباردق

 يل نمي مام ينم ىذلاوال تلانقذ

 - - - 5 9 ىو خه -

 ىدعى نمي ]سه | دعب سس : نحو مالُغريغ
 سدس سد عاش .

0 0 

 ىوطلا لءاوناكة سنو 5 ىل-إ ى نم ني رخاو
 م 00 0 - 5
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 معو (اذ) 2 ةنمللافلالافرح

 ريغاتسلع لا ىأانيلعكبب ىاغئىناهنال ارداونلا باج ف تر قىرهزالا لاق لوالال وقل !ليقو

 15 بال ابلابايلا لسووانيلع لاند يبعىأ نعرءشل دا ينحف لوصوم

 الاد_حاو ظلي كلذ لكنأ 1 ان كب انو ىلعاّكب ىاخو [ىناهزباباكىبتك اميباوضلاو

 اناكو فالكلا مراعلا ينآليع ةينيلوقهنموُرل النا رالاثو ةولااواهعمو اه 2 كناقفاكلا

 هل ريش فنين اما 2 ًادقيثذاهب و ضرالا نمو مام نإ هل اولاقف م د

 نب ثرححا نب ًةِسدعة عم رن يبذل ويودع ورغم تت وط

 لجوزعهللالوق نموا ده ىنععن وكي اذديز نب د#تو ىدي نيدو ابعلا وأ لاك( اذ لباهش

 الاكىذأا ىنءجاذنوكي والاف هدنع ءعفشيىذلا انسه ماقال دنع يشل

 حالم بحاص هلكد اًدعم جالس ىذاذ بت در ره رحالَصاذاذهْثيأ أرو حالَصوُداذ لاقي دأأ

 اهدحولاذلا|هيفمسالاو لاق . بطاخنلاو ماكستملا» اربيل سمكا ذنبه اونأ تاو ا

 هدععبأم وسب ىح وهام فرعبال مه مساوشو هيلاراشملا س.الا ىهاهدحو لا ذلااولاقو ةحوتتم

 اهرذلاذلا ةتةاولعو لاف ءاوسدضخ > و هعفرو همصأ واذريسفت اذهفسرفلاذلحرلااذكلوقك

 ةهف عماوداز وىالا ىف لاذلااو زامل اولاهو ل اوُحأاذاولاهاكثنأتل اوريك ذتلانبب

 كك الل اوقتنرعل او ىعصالا لاه تنأ 3 اولا اكءا ىث:اللاهترثكو عم واقل رك ذملا فلاذلا

 ىذه ؤوةندلا هذه ىفلاقيامناًأطخوه ونس ااًدؤف لاقي الو ةنسلاىذهيف و ةنسلاىذف

 َراَدلاىَذْلْخ دابا وصل اهاتَيْطااذ لاا و ٌرادلااذ لشد لاق الكلذكو ةّنسلا ىذفوةنسلا

 9 ةورادلا نتا لاَ ورمل ىذوزادلاهنهلا ب رك دمالالا اذن ركبوا دسلاو

 5 لوَهَتف هسف طع ةماعلا ودبل كذب رسعلامالكف سلو رادلا كي ذلاقيالو راذلا

 لادلارسسكي ىذورك ذملا ىلا راشيمسااذىره مودل لاق رك لين بكب اوصااوثأرماليذ

 تسدل او ىهوةفوقوءاهيدذتلقهسيلعتمق وناف هتلادمأ ىذلو#ةةثنهال

 اهناوثدن أل تسدلو هياوصىرب نانا 1 راق اولد أك لص ىهاسناو ثدنأتلل

 اضيأءذ_ه وهللاٌةمأ ىذهودب اذ م تاقءيرنتلا اهل اهيلع تلد ناف لاه هام ءاملا نملدب يش

 هاذا بشت الديدشنل او جفاب اي تلقاذتز درغم تف هع هءاوفتك !دقوءاهلأ كب رسب

 ةدئتلا فنانو برعملاو مهمل نيب َقوهَلاهل اءرخ 1فديزت روةبئاثلا فاهتذدكاوايقءايلا ناكمل
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 ا ثاذتلقاذ تدشن او هتعفبأ اوفتك ادقوانت نفدلااو ثنؤمللىدرْعَصْنالو ايدهاَذهرغصتو



 ثدنأتللءاتلات سلو هلوق
 اهلعلو انهلصالاءاذك

 اهبساّني ل نم ةحعرذ
 ررصلفانهخاسنلا اهعضو
 رييصم وك

٠. / / 

 (خ) ةندلافلالافرح 6

 نآكلدبح مقلاف تحلل اردصمن اوكا اما وتلعاشلا ارد صمن نوكم' ل اود

 2ةسوهسم ! وه ء

 دوام ا ودافتلا اي سبا تصح هيف لالاو ٌكلعافالٌك هَ تيحاح

 رعاشلا لاك جم نه ا دولا مكحوءاسنلا ىف ىهوىرهزالا لاق "لبق

 ىعافشس ةأثيدحفو دعم مة نمهاسو نب كرب لاق #2 ءاسو كح فرأثلاثيلط 35

 نير ا نم نيهلا نمنامس امسهرثالانبالاق ءاحو مدح 2 ىتح لأن موئاركلا لهل
 1 ل م قله 6.6 و 3 -, 00 و3 5

 000000 تدرك دمأل فذ حدقوتوملا . نمءاحنوكن ناز و< ىموموت ١لاق

 ١ جسد

 فرحوشهو ءاعش فرح احنا (1غ ( ةفورعم اسري ودودعرسغ اروصقم نوكد نأزو2و

 .٠ ا <65
 با,نموهفاذهناك اذافدد.سنبا لاق "أح تدم هد : وددس ىكحو رغالال_صأن وكي سودوم

.- 

 هبونسلاو ءاكلا "و12 "اذرك دقو ل ا اة لا دبد

 انا 2 األ روصقم تس اذا ءاطلاو ءاتلاو ءايل او ءاها كة انما نما ماو اوءامللا

 رخاوألاةفوقومدلصل اوّلادلاو قاتلا ن كلذ ىلع كاديو فنولا ىلع ىجهَلا فتءاجامناو

 تدرأاذاو اتاوخأوءايلاف د ا انههفقولاريطتو ند رخاوأ ا ىل اهنئالولف

 مطقتنأت درأ كنكلوءامسأ هلمعأديرت اتا ال تكس او رص ملان و رج ظالتنآ

 اهترعأاذاو هع تل ” 0 كنأالااهبتّوصُنتاوضأا م" اك تعش 0 ورح

 فذ ل ةفةملكلا 3 اردن لإ ادني رخام متمىفاثل|نيفرح ىلعامن أ كلذو اهدمتأ كمر

 ةنتحطلا ترا و ةنحاتتبأ ارو ىتفاناسمذهلوش:نأ كمزل. نيك اسسللاءاهتتلالفلالا

 نأ نحو هءاع تفقو ناواك مي :ًادناناقد-او ف ورح ىلع مسالا قسف

 رهاظاذ_ةولاح ناكر خم اسنوكي تأ جواعيج هلع تفقوومت أدْس انافاك اسنوكي

 الو اهليطتال ةذاشةياكف«امرصتب امّسِب رشم هلوقن مى نبدأ ءاكحامامأف ةلاصتسالا

 تبلور كاك ناتفاىان وامام كب اخ در درع لَعاءانعمكيءام ”واملعاه هرغ سايق ماع

 مكى اخو امكءافن ثنؤملا اوعحملا وتانثالاهس.فى ومسنو لا هودهنالثدأتللءاتلا

 تيمكلالاق مكيىاخو مكبءاخو

 لكى ون وشن يوحلا كب ىاخم »ص مهتمه نييداحلان 1 ريض امانا
 ساعا تا

 هنمتاعدوهو تب ءانعمتلسنب لاق نيءاخي ىوريوةن ؟ اسلالاوةديدشرعغ ةكر ةتمءال او

 ىرتاكدر لوقف الخ اذهو ىرهوتلا لاق رمشو ناع ىذلا “ل ماى ١ كمت الوش" هيلع

 ليقو

 232ظ*ه”0|000|]|إ]|]| | ]| | ]| ]| ]9



 لا قو با نا ياو مخ د
7 01 

 0 نا دبس 00
 لافور صب و دانس ىف راما (احبإ) عاركن عياطلاة يتلا وكراوتا ىلا فارعالا نبا

 لكو لاكن ! اناهتدموةب وةكماحمذهكلوةكتددماع#ا هتلعجاذاف فوقومروهةموهثيللا

 اموءاخاو لاقت نيءان انش ردستلا ل تفاعلا ةلاوذإ ًافم_هملا فورح نماتةلخ ىلع فرح

 طنا فةريغ_ص تناك اذااهريغدازو ع امناو ةسح تاقاهترغصاذاف افرح ملا مْسوناههمشأ

 لدتساوواو نع ةبلقتمءاهشلانا لاكو ل :ءملاىفءاب فرحءاملا هد س نبارك ذوالفالاو ةسفخوأ

 الو ٌيتحضأل ىثءاسالو ءاحالةئام نبال نول و قي و ثلا هرك ذثيحاشيأ ءانرك ذدقو كلذ ىلع
 َز دا 1 الهنا هريسسفت مههضعدلاكو ٌءأ سعاالو ل رال لاقي ول" ىسم

 »9م

 أ ةريحو أل اكو تاو ٌتأَحأ أ-لاققب قسلادنءاضيأ مفلريروهودافَلا دنع شكلا

 تاقاذاراهلا,تاساسلاقيرام لاوهو أس لو ةي نأ عيطت الواو (شدقدلاوبأْلاقو 4
8-8 

 سقى الدشنأو عاش

 لقي ةوكراسق ارش اها
 0 درميوبأ راج ا,تأسأسو ًاسرجالالافولاف تع اساحشو اصحى رع تحاتسنوأ
 لاو اي

 5 ناوُلابتيَساح دقواهيف 4 تاوهسملار ل ىلا ئ -

 هداك ماج 26

 لب زاهلاتاوذلاو 0 نمتطاحا ملأ اك ضرالاقاهل ل أاك] هلع 3مةرْصص ةوهسلاولاق

 ةنراوان مكشلا ع اسلاءاقتلالرسسكللا ىلع نيل.الارمز# احر هولا تواذّةدداولا

 اذادءاد>و اصح اهب ترا ةصاخزعسءاللاقيديز وأ لاقو ءاعوراستلقفتن ةةونركدتلا
 2 م

 هدمت 0 ٌتيحاح كلوقذال اهباههيشلءايلادفلالا ادا ومسلاف امتوعد

 تسلا من العادي ولاهال كلفت ءرب تلال ل وة تازاحملالهلوقنمرثك ًاولالحر نأ العف
 ةةم

 كنءاعو تس احم راف تاهاسهلاو ٌتاحاخااولاقاك م هلا ءاعبعلاو ءاصالا هدهلوق تعا

 ه5 مت ” .ه» )و دهس .و' وص '

 ءاصحاب تر حاحىر هوخلالوقدنعىرنءالاق تن ؛ وصتلل نك دإ تءدعدىرجي تيهاهو

 لاقاهءاهم_ثلاهمفلالااوأ ادب هن . وسسنعهلوقد:علافو هنو ءاحصحياو صلاق ةءاحصحو

 تحف ءايلان هلدبٌت ياس فلّنالءايلاباهبب_ثفلالا اولدبأوهامتا هيوببسلاه ىذلا
 ةزدمس م.

 توني اموال ىف برعلا ن نعىح لاق ٌتيلاللوة:نآزاطاضي  ىرهوملا لوقد:ءلاكو

 لص وة هنأ تاح احلا نمدهاشلا عضوملاق تاهاهلاوٌت اال ااولافاكىرهولا لوقولاق

 ها ولاا ني ان ري روما لل

 هلوقىلا تطاحا مل” اكهلوق
 لمالاباذك ىرهوملا
 هسينعم هتك كلذ فرظناو



 هبا مددت برذملاو

 هسهوشك انوالااواذ

 اراك قرت نسمات وش راخ ىأر هن أربع ثد دحىو ةماكل م ال ىهفتفاالا ةرو اجا

 8 ىدوهع ٠ عدد6 سوم

 تدريسه : أاهتلعاذا ىلاويشلاوأبشلاد»

 هديغوةلوفي نيالا ناكو ىئارغسما 5 تايثألا# هوبيسلوقف تلقى اللات رس ة-ولو لاق

 لاق سايقلاوهاذ هو دريملا لاق عيبا ماوه ةاناهظ ىلعىتلا عج سدا هنال ايئوالا
 تملقنلال ديد تلا وفلاتر يغدو عمجلاءال وا ًاوةنئتلانات وهذلثمهن ىردهوملا

 ريغضتلا“(نالاهيفريغصتلاءاتمعدأو هبا اوصئرب نبا لاق ريغصتلااقامدأو ءابفلالا

 ءانلاامأو. لعفلا نيعىه.اراهلبق نمت فذحدقورغصتلا"ابى هات ىف ىلوالا ايلافادبأ ءلرضنال

 اهب» ءامامثاو يك نمللاذ ةلزنع ثنؤملا ىلا ةراشا منا ىهو ازيغضتامل كنا ىدحادقن وىش ها

 لوقدهتمو اهريكمىفىتلا تسل و رغصت:لاةمالعاهرخ رخ !ففلالاو اهمال اغتال 1

 لاق لمعلا نماذكواذكن مرع->قرفوتلا مامات ضرالا نامت دس أوف لسلا ضعن

 نافاسآه ريغس مدلل وءالوهؤناناه 12016 اوةيفهسنتلا اهاهلع لخدت نأ كلو ىرهوخلا

 كنان ةمتثللوة كثي درةغل ىهو ءانلا حمو لان وذل وٌدلي:تاقف فاكلاب تم َتِبَطا

 ثدنأتلا ورتك ذتلا ف هبطا خت نك فاكلاف كلالواولال واو ككاو عجاو ديد_ثنلاكنانو

 تاظذح-ناف عجباو ةينئتلاو ثدن اتلاوربك 3 اىفهيلارشن ث”نا فاكلا َلبقام وعجلا وةيننتلا :

 َلاناهوُرنهَكيناهلوقن 2 وكيت ىلعءاهلا لدن ودل اسم نرمين ىف ارط طق لصالاا ذه

 هتفانفديدسعلاق 10
- 

 9ةو 6و هاء 5 ه<

 سوم نرامفابرذمو 2 امراصٍضبب او ينامحت كيناه
 م

 مكلاونألافو

 . اكيتاموأكاناه الفا #2 اكيدكل داش

 لاه سلا نع اضوع ماللا اول عج ممالك قلعابف ل دتالو قطع وأةيصدتوأ ند أ

 هيلاراشملادُب ىلءلدتماللانأ : ةهجنهكاتو كلذ ىلع هينتلااهلوخدنم انا ربنا

 تيكسلانبادشنأو كاتى ةغا كاتو ىرهولا لاق اًاضتوامفانتك رك ىلعلدت هسنتلا اهو
 مالسبلاهماعح ون ا .ةسف مي ىاطقل

> © © 

 راو ااهراجهقاآلوأو #2 نابٌدصاف ىهوتماعو

 راسا ارَمعلا كلاتلناحو »* 9 رخراص قتحئدوبادلا

 ا



 ا ا ل ا و ا ل

 دلال لا 3 2 نكن ةرثعات ٌثااه

 0 اولا ورمل 5-0

 ادأعجو ةغللاءذه ىلعالاةفرملا فا منولوُةيالاتةفرسعم ىعىتلاولاك است مساَقتسُش اني

 ةفرسعملاماللا وفاالاامياودارأامناوىتلااووقين أ احامقتسساى رخالاةيوقتنيماللاىدحا

 حرخدقو ةد ردمم اللا لايف عسدللانماتلا رخغدقو تاوللا حملا عج وذإللا عسجلاو

 هريغدشنأو ًرقيءالعلانبورعوبأن كة غللاهذهبو"ايلا ىلع ل دتةرسكبءاللا لايف ءابلا

 اما ىلا ناس ن كلو 9 ةبلح نبين اللا نم

 0 الا تاَشللاتاقاب للا عمت نأتدرأ اذاواسللاَت اةىتلاَتَرْغْضاذاو

 اهدعنت نراه امو ل هد اوك وذ نعل ااذلاو اتا ةلكنالاَتتاغالا نما. يفاموهذو

 *ىهتءانبلا لصأ نمنيفرحريغصتلا» ادق ترق شا ظداسللا قاطني ىلءاتالداعاجناف

 ءابل ,ق ىذا! فرط او ةكفدع,تءافس ءاتلاد_بتعق راهكلو ريع و ديعسف تءاجاك امهدعب
 2ك

 مضي مواهل ةوقاه دعب امراص و تدص٠ أف امج ىلاءاتلا تعق :وواوتفمالا نوكم الاهتجريغصتلا
 سل 6

 امهدعي م بوصنمىناشثلا فرحلاو موعد صر غصتلا عسي ونافرحاهلمقس دلهنالئماهلبق

 رخ !فناسالادا_عتلخدفو رجا دف يالوغسالال ىللاءاَتلا اوعو رينأ مه عمو ريغصتلاءاب

 موُشَللا ف تعقو ذافادانعناسلل تم .اقاهنالا وءضوم هري-غىفاهلبق يت !ءايلاتراصفةملكلا

 ىناهرغغل فلام ةمهملاع امهالادز فدربملا لاقو ادىف تناكىتلافلالا انف ىهوا دام نكت

 00 ًاوميلتاموأ ام لكىاهءوُقو ىعلا ىفا مفاتن ؟اهظفل ن مريس و اهائعم

 © هم

 م آوُسماالاهزهت درغصا لان واذوحتنيل ف رحامهدح أنف ح ىلع م مسالا هت« نوكيامناق ١

 لدتا رخاوأق فات قالو ليلدهريغهت ىلعنوكمالواهنم ممل رعبالفريمتلاة هجاهب
 عم

 وحدو مضت ةمهمملاريغ نمهرخصت مس الك نأ ىرتال أ ةم م اريغىفةعضلا هيلع لدن تناك ام ىلع

 همم هسو

 اهو ينان تل ربغصتلا "الان املئاق لاق نافاس و ريغ ىف لوغتو موبردو ل

 ريغصتلاءا|تراصفتآ ايلا عانق الءاَتْفَدَح كنكلود هلا ةالامإ ليقود هن

 دقف لصالا فنيفرح ىلع سان وكيالو »نمل فئالا اذ َتلقاذا كالا د لصالا ناكوةيناث
 م < و 4 وبم

 3 ذملابسامتلالاةيهارك دلوقت نآكعنمامتاو ان تلت تراه رغما اك 00

 لاقاك متل ىتلاريغصتقوانللا ىذلاريغدت قلوقتولاك انيتلقف



 كلذن ود ربال فيكوهلوق

 باودلاو لصالاباذك لا
 هىيفعم همك ل مأتال طاقسأ

 اهراجو اهو افندينا 5 اهراد يد باوك

 (0راعرم قاضي اهلخ ذو هت تأ وق نمدغل ىلعءاناارم ,مدكو ماللا فق نيا

 سعف ماللا لاخدإ شنخالا لاك ىجاََن عَن ول ارم لسعرلاو عر نم لوقف ة هل _عاف

 ْمُهبللوق:لعفا ىلعهمذ :ركشي ال ىذلا عض هوما ف لخدتامناماللاءذهنالةثيدرة فلا

 لدبمسَقلا قءاتلاو اهنعّتَدْغَت اد فكاهة تلقت طا ذو ملا ترد فنالكالدب ز

 اذكناكدهاهلا”لوقت ءابلان مل دواولاوءاحترةمقشو ثارت ربى اهتماولدبأاكداولان :

 اقيوتالارب رخآف ؤول قتلا لأى ثنؤملا“ الا دارتدق و مسالا اذهرب هريغىفل_خدتالو

 ىربنبالاق ةمالعتئاكت مدقتناو اريسض تناكمسالا نعت رأ:ناف تعفو لفته

 ريمذنوكندقوىرهو+لا لاه تمد_ةتوأت ون انافرس قوكتانأ نعحيرسختالثدن أل ءان

 تيطاخناوتةفارك ذمتبطاشناف ثنؤملاورك ذملاه-مفىوتسي تأَعَق كلوق ىف عافلا
 ةفاضمنوك”نأريغنم دحاولائ شلك مسالا عمريسمتف تنأىفءانلادازتدقو ترسك امنْؤم

 رعاشلالوقو هنلا

 امنئالارتلاديرأالو « اذار رشا تاويل

 اواديزتاقولكن أى رثال طخ ذهو لاك مح رفءاتلا اوءالادارأ هنآ. موقعمعز شفخالا لاق

 ق>نيالاق فورحلاو دوفرعتالمهو كل ذنوديرتال فركوا ارعوددر تكن الدتسرلارع ودمرت

 الفطسوالااك اسناشالامهنالءاتلا وءاهنلا يخرج لا ءاو دب ظفلتالو هفرعتالام مرتفيكنف فورا فرعتلا ذاق ش فخالا لوشب فورا فرعثال ب رعلا نإ لاق ن أب اذه ىلع داز مث مالكلا
 لع نمبرعلا نمو لجو نحو حف هاطسوأ كرحت اذا الثلا ميسرتىريفءارفلاامأو نار
 0 مقرأن اب عادشنأو «انتئيسلا

 ة8ةمدن هدقس سو مان

 تاك الوتافعأ 5 #4 تانلارارشع وبري درع 5 تالعسلا يدقق

 هو :

 ريج نمل جراد ثنأو اناكماتلا لهجه ندهبرع ءلا نمو لاق نيل الا سائلا

 ومد هد اة ةسم ود سواكس س همم ع هد ا

 اكيةقانف مس ندرضنل 5 اكماإ انش نءاملاطو #4 اكيصعاملا طريب لا نيااب

 هذه عضومىةنالفانةغل فو هذهعضومفك الفاناهلوقتءذ ذعضوم ىناتغل ىذوان ثيللا

 ةغانلالاه رك ذملل اذ لثمثنوملا ىلا هيراشي سات ىرهوملا



 8 (انا)- ةنئيللافلالا فرح

 م مهم

 ورم هتعفدوا ارعديز مقدوخ ف. .هتلامالو ةزمولامىدعُيالو الاب ىَدْياما نمو 3-7 ع الاعب أ

 ِء ا وقح مهلوقكم الكلا ف ءامل ادازتدقو ى ردود لاق همعقدال و هتعفد أ لاقمالا

 نا وُضرِمعَ اوس( ةنراحنب و ورح ةعسا و نازل رعشالا لاق :

 م ل ا

 رضى ع ميفأب 5 العن أموعلا ىف ةكي

 سارلا لاق ارسآواداهل 7 0 رعلاليزتتلا وأ[

 والاب وجْرتو فشلا بصل * يابا ا

 هازل راو ملل اوقعضوم عضوا روَحيرَقلا ىأ

 00 دة لءس وهو
 اهمادقأ ساو رئدب 37 6 0ع 006 ردشت سلع

 هو هد دو ست همر <

 اكرانيد ىلع أ انين 200 ةك ىلء َعضْوَممَضْو دقو لوُحّدلا لجن مكأ
 . ه--

 رعاشلا] وةك ءانلا عضوم ىلءعضوت

 اهأض ريب أهقارمح 1 رشف لتر ضراذإ

 نوك تأت *<«تاكولاق ع رشد او رصتنادوبمللا سيور ١ ةاالاق ىف ٌتدضراكأ

 بدهذهو 0 اذ ها ىتب رشدؤلو ةبءالؤه تععسو لاك تام تالف

 يه د ك2 عدس

 ع ةددصقو 5 ,ءابلاىلابسنلاو دودهملابروصقملاوروصةملاندودمملا اوه ةنسح

 تيحهت اذا ايلاواطلاو الا اًتلاكح قانثلا نه امتاووانملا هب وي شا ءابلا اهي ور ٍْ

 لادلاو فاتلانأ كلذ ىلع ئالدبو فقولا ىلءىح هلا قثءاجاغاوناعسأي تسملا_مالةروصقم ٠

 فدملاا:هفقولاريظتو نه رخاوأتكَر ل ىتقولا ىلءامالؤاف رخاوالاةفوقومداصلاو ْ

 اهاعت نأديرتت ا كنالتثكسأو دمعات ورح ظداتنأتد رااذاواتاوخاوءانلا |||

 اهدنعفقتكنأالااهبتوَّسُثتاوْصأ ان "اك تعا مالا قو رح عطقتنأ تدرك نكلوءاهسنأ

 نم* اديب فرحءاقلا «(1 ١ ملءأهتاواوعضاومىفءاسشأ كلذ نمرك ذنوةعةلزنجاملال ْ

 اليو يا لامس اناا ماين تاهنبستاب رسل ل رح

 هويت ىورتءانل اىلابسنلاىرهوملا هن ومو و .لوقي ىماؤّرلارفصعحوأ
 تاداب زل ورح نمءانلاو !هتاوخ كلذكولاف ٌهيوانرجالا نعد بعوأ لاقو .ءاّنلااهعورأ|

 يلامت هلو فكر اغلا ةهتاوملا رح ق لدن عمت تنأ ل ةتيطا اذإ ليعتسسملا فدان شو

 ْ ١ رعاشلال اق اوُحَرْمَتَككلَذبف ظ

 1 ب زجل هج سس عسا عج هومسمدم

 (نوريشعلا برعلاناسأ - ؛؟ (

 جلااذ_هاب ىتب رش هلوق

 انهلصالاب ب طيضاذك

 جذب هومىف هطرض مدقتو
 ءاملا طعضمدقتو ن وكم

 ةد-اوةكةبةئسح ب نم

 قةرايعلاهذ_هدخنم و

 نم اسدنأب ىلاة_دسلا

 سس #هبتكب يذهتلا



 ىلاعت هاوق فل بقوهلوق
 تكد خلا رصيبنسف

 ناىأاذك لصالا ماهي
 دحو اذاهنداع'نم فام ا

 وأاذكبتك نضر
 وسيتم ويك تدح واذك

 فرح ءاسبلاىرهوملا هلوق

 لدالا,اذكلا فورح نم
 ىفاكهلةرابعلا هذه تسل و

 ىرهوملا حاحص نمزسأ ةدع
 ىرهزالاةزابءاهلعلو ايدين

 هضيت# هرتك

 (أب) ١ ١١ ةنيللا تقلالا فرع معلب

 9و2 واس هس ه» # ور س

 (ألحو زعهلوققءارفلا لاهو ثوم كأنو رثدب وريص سف ىلاعت اوقف ليقو عقاوب ادع

 اولاقاك 1 ةلالدلاو حلالا هلا كو 1 |وةقءابلا تاخداد_بكمقايقك 8

 خدللاةفلابُم التل ف ةراطلا ح اص ىلعءاءلا اولخذأف نجح رادع لذ اوهللاد عنف درظأ

 ءاملاتطقسأولو لاك ىنعملا اًذوهلءامأا اواخدأ انقيدصبَكبْسَحَو انمخ : أ كيهانمولوقا اوقتللذك و

 ىلعادي شهلوقباص اركب ونألاق وهّللأ ا هلوقمكرءابلاع ثومولاق اديششا ىف نكت اقل

 نيدهاشلا نم للاب ىكهان عمري سفتلا ىلعان وصنمثوكت نأزو# و عطقلا ىلعوأ هللا 0

 اربح هن لّكساف هلوق فلي قوامه ردنو رش ع ىدنعهلوقف مهردلا3 هر ثأن انوصنملا باب ىفىركف 0

 ةمقلعلاقو لاس هنع لسكأ

 بيبطءاسنلاءاوذأ, يصب #4 افاست
 - م م

 نر نع عدت امىأع ركلا. ب كك ءامىلاعتدل اوقو داسنع ولأ هلاقأ ءاسنلا نءىولاسنكأ

 ةتانعالاوقانع ءمكتحىأدورغا ناكر ل-وزع هلوقكلذكو هيذاببالاويركلا

 لاقف هلا فكاذ و >راالوق برعلانمالح رت عمنءارقلا لاق ثاط'ي لا هلةعاطلاو

 فوحسانل اىرهوملا بهذي هانعني هذال ديدأو ماك كاب نبضي لوقت اموهو ةنافوس]

 ترس لوقت «لوهتفل ايل كفل قاسلال نحو ريفر قشر كلام اولاف مهلا فورح نم

 00 اوقك ةذّئا زءىهتدقوزةلابَّستك لوقت ةناعتسا عمن وكي زان ودير
1 

 لوتس اورهظملا ىلع لّمشت م شلاق ووم قوصالا و 8 املاو ماقبديزسيلوديْركْسَحو

 65 سموم 52

 2 وغلاف نلغفالرمضملا فلوةتواذك ناكد ما هللان

 . كالامثيالقَرَقل ءرصل * ىلاقانةمامأ ثدانالا

 ى ر نانا ووو هادنإالا ةلاععشال اردكلا نسانع ”ةفدلاف ورح نم فرح*امااىرشوملا

 اهلم_ءئاببشت فلان دو 1 [تاانعادتبالا ةلاتش الدكر و ىلع تدنن ةءاوض

 و لماوعنمءابلاوئرهوما لاه افرح افلا رك امني اش اقرفو

 لغفْلكو هدو ىلا شاملا "اكديزب, تر سه لو” ه.لوعقلا,لعفلا قاصلالى موفانوالا ىلع

 َى :رينالاق هبط وهراطأو هيراطلوش اوق:ديدثتلاوفاألا مءاسبلابهيدتن أ كلف ىِدستسال

 داع وك فيغضتلاىد بال اوةزمهلاءىدخباملا أل !نمثال , ليلا قلدنا ةداطالا!ذجيوطإل
 ه6. د

 الوهتف هرعو فق قرع حسم و كيعشتلا,ئدعبامابنم و هند دوع م قنا اند اونوشملا



 مع 09 ةنبللاف لالا فرح

 0 6 7 6 ٍِع 4 5 0
 هده لكو ةدئازو ضوعلاولا+ل | ىنعي و عمو نعو نمو ىف ىنهع ولجأ نم عع وةطااخناو

 كلوقك قاصاالل ف أتىتلاءابلاو همفةدراولا ظفللا قامس فرعتوثي دا ىفتءاسدق ماسسقالا
 اي ه -- و +ء-و

 ديزبت ره كلوقك ةفاضالا نوكتو فيسلاهتب رض كو قكةناعتسالا نوكنوديربت كسمأ

 ه.دروالوان اح هفرعبال“ ىف ضيعبتلاءانلا نأ ن م فاشل باع ا هب كح امامأ نتج نبا لاق

 تاوعسلا قا ىذلا هقلانأاو ريلو أ ىلاعت هلوقو نعال هتليثلوقكم ستان وكححتو تيب

 هلوقف ءايلا تاخدو سو ام عم ىف أ مالي ىفءابلا تءاجامغارداب نهتلخج ىعيلو ٌصرالاو

 نا ارقلاو قاصأالءابلاو راعضذاهيفو هريغ لج وزعهّللانرق هللا أىعمنال هلاباوك 0

 ىعمهللا ميال باملانو و ولالاق 2و اليكو ودي تنرقدانعم نالب تاكو مهلوق ىندغمو

9_2 

 نيفدهل د ا 6 38 هناكءادتالا

1-7 

 2000 سبق ريا ا مست قسيت

 هربدقت قف ةودععةقلعةمءايلا و آلا ٌبحاص دل الو وعد َكاانأ | مكلاقف هلا دبل

 نم أل نعلاقف ردنا وأنا هنعمل ىضررم ثيل حافو كاذب قبلا كلعل

10 

 ةصخ ”رابقعأ 00 ةراهيفةعمجلاأض ”و نم عجبا ثد دح ىف و نيحاصنملوق ]وه . كيلعافاا

 ق8 هم

 ليقو حفلا رصوصللا دف ل يق ذو هريدقترمضأف للا ةعبا قنا نالَذَحأ

 سايتلالاانهعءابلا كيردمص مسفر زعلاليزتتلا فو قو لوالاو د ةنسسلا.فهانعم
 #0 سا

 ن0 2

 ايش انعمو دبة وقاتل ىأ ن هدااستت لوزعةول

 عمر عبس هناك تاهذإا ف كِعسْدُحى ًاديبهذا لاقباك ةيدعتلل» ءابلاليقؤ ميم اسامو

 لل

 ةدرفملاءابلارك ذ ذرر دقو تيس دمحو أ دمحوهللاناصسرخ رخ الاثيدطا ىو هايل دج

 حلت كبف ىنآ اراب انعم رمحال تاب رات لاب و رمش لاق ف ةوذ < ل لماع رد هد ىلع

 0 ع سه 6 د

 تليقاىث ًرالدارأ 3 ةفاختت رفاه ثأر 5 دمج لاقو حالس بحاص ف اراملو

 نموهلوقىف تدسحامنالدا اه اوقىفءايلا لخدأ ظداَخ ايفر هرب نم مولحوز ع ةلوق لودو اهلمح

 هموس6 ,
 اهب كوري ىنملا نال عما ىلءايلاي بهذ ليقدقتادابعاهبُ رسب ىلاعتهلوق وقو هبيفدق نانوزب

 نءلأس لعأهقاو ةليأيقاويأ نابل دابا اور اخ بوخالاهباز# و هتاذابع



 ىلا مهتب رض كلذكو هلوق
 ما حلاامأو لافهلوق

 ستفك# هرشك هر رحو لصالاب

 رك

 ىأاديزو كابإتبَرضلوقت ناز وجالم-: رص ءاازكحو نأ !تب رض لاش نأ زوال

 لعسفاارامشإهيففة حافلا بوكر و ًلانإلحر !!لحرلا لاف اذار يزعل اامأ ولا كب ضو
 مورك »سو

 نمي تنافاديزو لاي تاقاذاّناسبك الاقو ةستحافلا وكرر كإلوقب هل اك

 ًاديرو لأب ردح لاكن اذ 5-3 ز لردحأى ءملاو رهظيالامهل بصانلا لعنلا او دير رن هيطاح
 قا

 ردا وردم الماعز عنا ارامصدةفكنعادن ٌردعاب ودب هز نعد شد عاب لاق هنأ كرد كااق

 كتارزاىأكيتاودتأرد روت لوقت نمل ذهتل نيل ذهول هزم

 4 و دوه

 قتمفتسلا او فيسلا هّيبصيالتل قشمدسأر : كمر اربيصين ًافيسلاق ناو فيسلاهبيصينأ

 لاقو لفل ايهم كلذاو

 ُبلابريشاوَملا كي « هلاتارللا كاد ٠
 قف ءارملاعماهفذ حن ستساف راد و لاإ ليوأ هتالواولا ف دس هارملا و كانا ديرب

 ناك مسا اهاياث ناك ةريخآلا ة دل | نمهسأر عقراذا هنعتلا ىذرشم واعمكهاطعث يد 5
1 

 || ىرخالا ةعكر الاقامات واسهنمعفرب فرانك ىأني م هم تناكئ أراه وةدضسلارييخ

 مص ردو ع

 ْ اذك نع مىأ اذكو ىابإ مزعل ديفوار تيدج فو ةحارتسالاةدسعق دعقي ناريغ نم

 فاكلاو ءاهلا نماهملا فاضت ىلارب ”امذلاو بوصتملاريسع خو هو قيم مم اانا لاق هنعود2و

 5 وم .٠ ل 22-0 5 - -

 رجزانانأو ريدخلا ىععاإنوك:دقولاه ىوقاالوقلا ف بار_ءالا نماهل عضاومالءاملاو

 ةمرلاودلاوو

 كئارعلا تاعك ل #2 هني اا مويداحلاق اذإ
 م

 تبيلاقروهشملاو ىربنالاق

 ما فو ةنش نع 3 انيتسْنأانيداس لاف اذا

 هق ٌةفَرَط لاك و جفت دقواهع تسرك نامل اًذايإو

 دماستاعمدكلا ةلوفسأ 5 ”انلالإ سمشلاةيإهّمقَس
 -- ماسالا 2

 س وأب ندع ريئبادشتاو تخف ةوتددمءاهلاتطقس ان اف

 انك سمشلاءايأاه[أ قال « دللي ىلءاقر عفر
 ٍ ملا فورح مهاب فرحمابلا 49 اهلوحتةرادلا ىهورممللاهلاك مشل لاقي و

 1 ةسيالملانمعذرتدقوهبل اتعضئااع لعنوأ مس |نماهلمق قرك كام قاسلالا خفعد تارك ١ و

 ةطلاخلاو



 م عمو (انأ) 1 ةنيللافلالا فرح

 ةرانتاطخلا د_يفياهدعبامو مسالا ىهآ] كلذ كفءانللادانعْن أت سنو بطاخمال هدعباتلاو

 ةزمهلادو هعمرغ فرح تنأىءانلانأأ5 باط>فرحوهو ىرخ أ ءلك لاو ىرخ أ ةراناةسغلاو |

 مسا كلان! ففاكل البقام كاز كو باطخ فرح ىهو مسالا و هاهلبقاملب اهلبق نهثونلاو

 ةفاضالان صخر افم مسا انإّنإ قدساى أل وقامأو سايقلا ض<ود اذهذ باطخ فرح فاكلاو

 هاما اوال ءاانإنأ لعل ءادلاو مءزامكسحر هلظعانإ سلوا ذي أ دسافةرهشملا ىلا

 ل اقل دلل و هديسنب لاق بدالاوفوتارعالا نمد او بص ىلء هب

 ٍحابصاذويبت ادع ودع َتاذوحن كلذو نر رطل ىلعءانسالا نم هن رصف امألإةنبلاٍبْضنلا

 نام وال طظانإ شلل راكان هللاناصس هو ةرداصملانمأشو نهارك رام و

 هداقتعا بس لوقانهّرَرإ ولاوقالا هذه ُط عار انبات مهني ظنءانعال اذ قطن

 امغناو مانت سله دعب فاكلا نور وضم مسا [[ْنأ نه نسخ بأ لوقالا هتك لوخدلا مزاد و

 لكسو جنبا لاق" كالاوارهكسنآوادبز لرصْن أوكا رأو كلذ فاك ةلزنمجناطشلل ىه
 نءهقافتشاو لاق دمتكتقِرةَسدِب وأن لاقفد وأن امدح نإ لج وزع هلوق نعم نع قصتإونأ

 ءاممالا عمج نك لذو ىضرمريغق صم! فأن ملوقلا اذهو نبا لاق ٌةمالعلا ىهىتلاةياالا

 نأ ضف ارهطغال مما دزوك ىلع الالدلا تئاكدقوووّنهوانأو هلق تدرون او رداغلا
 بورضملا مسا اكلات مضكلوقكت وتم مسا ناكم لهل ثدللالاقواقتشمنوكبال

 الو ل_هذلانمدرْنالاممال ف اكل ادامعانإن وكشف تَرَ نإ تلقفهمسا ميدقت تدر ا ذاف

 نممهئمو ا رو أ الرد لو اوشن نكل د وعءانال وفاكع مز 1االوعف رلا عضوميفآنإنوكنت

 ةقرفتلل كلذ ىوامرمسكي وريذحتلا ف بصاي نممهنمو اروسكمريذ_ةلارغو رذقلا لع

 ضخ ىففاكلاعض هوموةملعّلعملا عوق ةوب بصل دعما |لوقلانإ عضومق كءاوبأ اق

 لإ كلوقوغ تارمضملارئاسىلا فاضي رهاظهنأال!بوصنملارمضملل سايل ولاه" !يلاآيإةفاضا

 1 ادا نيتسلالحرلا علب ,اذا برعلان ءلدلللاءاورىذلاو تنّدَقاناوت رضءالاو ترص

 قبيوهرخ اريغتياغارهظمللالورمذهللام-ارنلهل ل يق معنالا هلكب كاإْنِإ لاق نمولاكَتاوّشلا

 5 رجإواذها,باوشلااناومااقب ءرعلالوقهتفاضإ ىلءلءلدلاو لاقدحاو ظفل ىلع» 50

 َكاَيحن واوتءالولاق دلوع ًءاذااديزو ايه اوة”برعلاوءارغلا لاه هاصعف هرج الا

 09 ” د:تاوقك لصفنملا قلمعتسنا لدتا اروذملاف لمعت" هليادرللا لاهو 1



 (انأ) ١ ةنللا لالا فرح معو

 1 تارمذملا نار غت امك ,رخآرغتي رهشمدرغم مسا هنأ أش فخالا ىلابوسنم نع سابعلا نأ

 ظ ةدركطةف باطل اىلعةلالذ هنأ ق كاف ىتلاكٌد انا ففاك !اثثوَ َنيرَمشْلادادعأفاليتخال

 لاهل طابلااباوىاناودبد َزانإو كآبإ هسنع ىحاصف شفخال اريجصال ورمل ةمالسءاهيوكن م

 ْ واش سلال رلاغلب اذالوقي اننارعأ ععسهنأ نينا نم ”ى-,ثأالزم قدح وينس

 هذسهنالمغعأ لكن كاءالاق الئاقنأوالاق هنأ لكلا نعاضب أ هب وبسس حو باوشلا

 لاقول اق مءااهلاكب لأب !نس ! وطعلا لزم اهلا ناسكحن اىدو ةرور-#ةملكلا

 110 اهنسفنأبموُقئالاجنالا ذاع وامس ىهاهلاو فاكلاوءابلا موضعي
 نمُيآفاخناَلعيلوصقملا نعاناسي ءانلاوءاهلا وفاكلاتاعو بوضاملا نع هيك ميم

 ناسا وأن هذموهاذ هوُكّنيأرأ ار كلذ ف فاكلاكبارعالا نماهل عضومالو ب ئاغلا

 لاو هاقاهت ل هاالانأ لع لدنب ودنا نعدب كيم نمسا ةوقنوصنموأ لا ا يولفلا
 تارا ان ىلا فاضي رهاظنأالا املا! ةفاضاب رب عضوملإإقفاكلا حب زل ٌقدسإو أ

 تباوشلا وم نم لدلخلاءاورام كو رمطلاب صخمنال اصنن .قناكل تثدحد :َزانإ تاقولو

 مضامايفدي فا نملوق لكل لال_تالااهالتخا ىلع اولا ءذ هانم و سجال

 رهاطق فاضمرعشم مساايإ نإ لاخلا لوقام أش فخالا ن سلا ىلأ ل وقرب عري ةذثلاو صعفلا عم

 اهتاةفاضالا فض رهلا نءال هو-ؤلا نمدحو ىلءهتفاضإزجت لرمضم هنأ تيئاذا هنأ كل ذوداسفلا

 نملؤقامأو ةفاضالاىلا هرةحاحالف صاضتخالاةءامن ىلع هذملاو صيصخقل اوفي رعتلاوه

 اةرسكورك ذملا باطغنا د .غ:فاكلا هتف نأ ىف كارإَن أك لذوىوقي سالف مسااهلاكب كانإَنإلاق

 دقت ةحوتمملاءاتلاو نونلاوةزمهلاوه مسالا نأ ىفتنأ ةلزنع ثنوملاباطمنا ديف”فاكلا

 ءانلاو مسالاوه تن ىفءانلا ليقامنأ كف ثن وما باطل تادف: ةرو سكملاءالاو رك ذملا باطحلا

 ءايلاوءاهلاو فاكلانإلاهنمامأو باطخ فرحاهد_عيفاكللاو سساابإ اذ كف باطئئاوه

 كاذواضي نصري ففاهتاقل مالا هذ_هاهبتدمتاغاإتأوغاعسالا ةىايإوهاناو كانا ف

 1 رلدفنمتارهذمهدل- هنأ ىف ى موودو نو تنأ وأن أ هل ازعل _هفنم ريسمذامنأ ف ابإنأ

 فالالاو نقف فاالاون نونلاو تقىفءاتلاو ف لصتملا ع وفرملا ظفلفلاةتامدوكذ وت اوانأن أ

 هل ادومعم اهتم سلول داملارب 0 2 ظامناأ ىهلب اوماكىف واولاو اماهىف
 قلو

 نأوهاهلبق مسالا لب اهلثماعسا تسدل اوٌتَقفءانلا ظفلب تناك ناوَتن أىءانتلان ودرع

 «اتلاو



 57 (انأ) .. ةنبللا تالا فرح

 و [لأعو رداَصملاكيلعٌتقاضمكسحنا فو

 قئعلاءاونحو لاي ايه ٠ ينكيطع دا تلقالع لاخاب

 نيب , وهلا دمع عنتمملا ىربئبا لاق داوالبلمْمَتْن أبا لقتالواذك ٌلعْعَت نأ وكانا لوقتو

 نآةفاك ىأولحأ انمالوعفم هلء نأ ىلعز' ”اذ.لعشتنأ كايإامأ وا ولا نمهيفديالدسالا ابا

 ىانإو كان لوقت بصنلا ىتلاةلصاملا تارمضملا عمج هيلي و مهرس 1 ىرهوطا للا

 الوٍبئاسغلا نمسا مسيل دوصقملا نءانابب نونلا وءايلاوءامهلاوفاكلا تاعجو انامل
 نوكتف تن أى ىلا نونلاوفاالكو كا رأو كل ذ ف فاكلاك ىهفبارعالا نماهل عسضوم

 نانا تانك لالا ةبمملا ءامسألا ت الدبحاولا ئشلاك اراصدقوباطةللاهدعبام و مسالا

 لذا مسولوقب كلذ ىلع لد 0 ومدعي|مىلا فاضمأب اناني نوكأ ضعيلاقو فراعماهال

 فاكلاناسكن بالاهو انيس ”وباوُشلا ىلا ه وفاضافاوَلاْا .اوهاافنيتسسلا لج رلا

 ىقءابلاوءاهلا ينام بالا يالا اهلدامعأ وءامسالا ىه ن نونلا نءاسلاو ءاهلاو

 هلكراضف الس دمابلا وءاهلا وفاكلاتمذقالف ب - 50 برضو ريف ريخأتلا

 لوقت وجيالو ب َرَصلوقتنأ عمدنال قلبا تب رسلوقتنأكلو دحاولا ىئلاكح

 ةه عد

 امك رت فاكلاىلاتلصواذاف فاكلا مظفالا لذا لارا ىلا جاتا كن ايدل تيَرَص

 الو 0 كالت 7 0

 التزاما لعق طاش ا كر كلوقتنأزوجي و

 ىلا ودعلاعبصالا ىذ [وقامأ و

 ع9و سو هد « 2 ومد «# ووو «" تت وس

 اناسح ضسأ |ىَف 3 لكم هنمانلتق , الل تقتامإ رف مول

 ٠ تاروت لكنا قاس ىلع لعاقلا لعق عق وال ب رعلا نال لعل نماهك صامتا هناف

 نم رانا ىربأذ نمط ل هتلوىلرفغاف ىف: تاظلوقناك ىف: ٌكنكلوقتاغإ

 ني :ودوك ةرح نبا لاق ٌدعابت لق كناك ل عفن ملدي وهودسالاو كنا وةتريزمتلا نوكمدقو

 فلتخا ولامع وقيفاضرأ ةحوتفماهتمءاهلا لدبب ٌثةزمهل فب أل اوقيمهضعب نب رطق |

 لئمىنزاملازعى>و فاكلاىلافاضمرهذم مسايا نأ ىلا ليل اب هذف دأب! ق نوروصتلا

 نعقدساونأو شفخالان تسحلاىل أن نعنما. .علا لأن ءركب ونأ حو ىلءوأ لاق ليلخالوق



 لصالا قوه ادودم هلوق

 تالمهعسوماقلاحرشو
 هسينصه مرتك

 حلانوك,نأ امهدحأهلوق
 ىناثلارك ذبلو لصالاباذك

 مهن اكولوالا بولةميزعلو
 مدام هلعل هرك ذن

 هسيت#هرتك

 صّربألا نيدسعلاقو "لدن سلو لاسو نان لو عمود لوقف لاق

 مانت لوقهيلعو لاق

 ظفالا لماعامعري 00 وءانلا نموها[ ىدع ارجل لاق د هويبس نال انهت ركذ|

 (انا) ةنمالا تالالا فرح 0ك

- 

 هس ةرل و سمسا” ل مو بو بو ”.-

 ةوس قمار 5 مد

 لت واي 2 ىلا ُبرعلا تاكد اذ لبن م

 عئاطلاحدم ىذ اان رمشالو لاق ىطاشلا نيدلا اودرويشلا اطضتنأب
 2 ةمو دعس ةوصع هل مد < 6

 ماذدجالا نم 0 ًامويلاف #2 الاب رعلاة مدع لد ناكدق

 :نايزلا نس انفانام انوكين امهدح أنيهبولق<ىلألاهلوق ىرحشلانبالاقو لاق

 ٍْ هلوقف صربآلانبدسءاهفذام اهبلءللهلدلا فذخلا اوفلسلالا

 لاهو ءايلاوةزمهلاوماللا فَلا هديس نارك ذ ذومهتدرع لالا ن ةدارأ عوج عجاف ىل الا نحن
 ما

 اهيئراح ىلا فو رلاغوما مواده كلن ن مىأانمكلأل وقت ؟مانعم لأ (ىأ (

 20 لركن ع توكمدنو 095 1 ههح ”ىأنممانعمّن ١ ىنأتىفأ لوقت
 0 ل

 م تا

 وكت ناا عدس [تاينسايلوادأ أ مىنعبلا# فدل كاذتل فيكى نسل اع

 هناىاع نبأ نم مج نوكتواذهفيكو اذه ىقمىأاذه أ 1 ىلاعت هلنا لاك ل

 ووع عع

 لاقف اديك ) :رعاشلامهعج دقو كلذ مهآَنبأن لوبي دعت ناكم نمش وانا مهل وىلاعت

 :َء هدم < هيو

 نين ملةنيسهجولالقحي اذهل اقر /زعلالوزنتلافو *« برطلاك دا نبأن موفأ

 ثمللالافو اذهكل نبأ نمىأ اذه كل ىفأم<عايلاك ىلاعت لاقو اذه فك جلقنوكي واذه

 ةمقلعل وق ىفلاقو نيأن مو فيك اهائعمفلا
 5 وسو روم د “لس مةوسور هر مسوس ور ور

 مدر عدرا وهو أ 5 هموطم ع ميغلا موي معلا عطمو

 017 سا رس عد ني

 هذهبأرق نملاعامصءامل اانسصانأ مالا و هحوبامف.كوهج وبا ًادارأ

 ىأنماهلب و و هوح ولانعةياك اهيفذ ١ الأ ىلأ نسعمو مات همابعط ىلع فق ولالافةءارقلا

 ةمد

 وقت مشل تامالع نسأل( ) « بل برطلا كب نب نمو « دشنأوءاملا اننمددخو

 0 قارعو قرأ ل ئملدبلا ىلع اهلا لابو كلذ لمت كاب وهانإو كانإ

 .7 م اع عصر هماةععو 2و سل امك

 هرداصمك دلع تئاضءدراوم « تعسونإىذلامالاو لاه



 81 الا) ٠.16 .اةنشا الافرع

 هادحاوالم اشي وهفَكاماولاق لاجألاّالأو بالاول ءاسلوقتتاذاهد- اوأأإ

 هتيذبهنددمناوءايلاب هتيتكهنِرصقنافرمصٌةيو تو ثاوملاهذورك ذملل اذ هدحاوهظفل نم

 نالريهشب ودايلاديد_ثتوتزمهلا مضباملا هريغصتو ثوملاو ورك د1 !هيقىوتسورمسكلا ىلع ظ

 ىلع ناك اذا ًةينان ريغصتلا«ابلّسذبو مشو أ خف نم هيلع :وه أم ىلع كري لب هلو اريعبال م.م اريغصت

 نءودز رونا لاف ءالوهلوةتهسنتللءاهل اه ءلع لخدتو فرح ًاةثالث ىلعناك اذاةشلا' ونيفرح

 لسبع ىف ىهولاق ةزمسهلارم ايسكو ن ونسال متو :ًاروكموقالْوَع لوب نمبرعلا

 كاذد>اوف هلال لام نمو قاسكلا لاق كالاو كلو لوقت باطغلا فاكلاهيلعل + دو

 بوقعيدشتأو نموا لنمرثلاب
 | و ظ س سس د5 و م وع يهم -

 اكلالاالا ليلضل نعي لهو * ةياشااونوكيلاكوق الأ

 كذب وكالذف نيل لالا د ا ءاللا تدب ا :دو كلغال وهلال 5 دينا

 96 رأ اوان عبوكلذع مب 3 : اكردقلا ف كلانا كل ذوب اسهعىغتسا ن دوكيتأالإ كال

 : 9 7 ءالقعلارسغيف

 | مال امل وأد عب شدعلا 0 وللا ةلزتسمدعت ّل زانكا مذ
 و قمو*» و

 وهفالعلا نزو أامأ ئلاق الوسم نع ناك كلو لك داوهلا اورضضلاو وعمسلان ا لفشل

 هاون نيذلا ىنهعّلألا بي ذهتلا ىذلاداوملظنل نمل

 ايسانلا ماركللاوئسْفاوس ات مئاهل ؟نمفطلا ألان اف 0 مم © مس

 هل وقف مالو نأ اريغيد :ركترعالادايزديقأو

 7ةرو) #ة دم سادسا 0 رم 000

 0 اطريغمكصش اذهو راطق # ىدلاوٍبل ممتن

 مزاح بف اخلاق نود دقوا نسابصلا تارا ا 1

 لصلااهصأ عورلا موي حئاعَص 0 ءالألا ضيبلار را لا

 0 كلل نارعإةريسك الءانبةريسك الأول رسسكل اولاق

 ىعمىلا ةراشالاءامهسأ نماتلقنءال والأن ا ىلع لدياذهولاف 003 مهم كوالا د

 ىلألاب رعلا تيه دومهل وقام ورسكملا ىلعد اللا ورصقةااودملاام_بيفءاحادهلو لاه نيذأا

 2-5 08 ا 2 - 7 1

 ىربنبادشنأورخأو ىرخأ لدم اعمب نال لوالا ون واةموهف
 وةذسسلو ع8 ةهءسل 6

 باقتيدار ,هدلا نابأ دس ىلع * كَولدحيَفألا ككاو ار

 (تورمدعلا برعلاناسأ 0-5 ؛1)



 وهاذه ىمءاطنل اامعاهلوق

 سطنةدام ىفاك باوصلا

 ىفعق وافاضيأ مك ا نم

 أاطخناسلل ١ نم مدحة دام

 هعبنع ويك

 ةيراشالا لوأ بلطم

 (لا) !! ١ ةئيللافلالا فرح 86 ١

 ىثعالا لاهو ايلف وكسْفتلغتشاهانعن كلِ !تعْذا اولافاذاو
 ه هر هم

 قافشا مكصعن ءىنادعم يع لانكا

 تثدد-حىو كعمدج هانم لاعسقا كيلا دج ىناف كلوقىف للالا نعلم نب رىضنلا كو

 قريثالا نبا لاق ٍيلاوهوالوت لئافىللام-عدتلا ىضر سابع نباللات نأ هنعهقلا ىشررع

 ىو كيلا وكشأىأ كيلا موللارعزباثادخ قو كيلا تدضفأ سوه ًارامضامالكلا

 بفك لدف كبرى نعدقل ىضد نم ل كدلإ

 ا6كنلإ هبرة س هلىا كمل! سد ءلرمشلا وثدد_طافو قالا مرهم هع هرلاو كبل

 ىكانالفرعاصلانقي تيكسلا نا كناإقاقثا او قاتلا ىأكلإوةلنمانأ ءيحاصل رح .زلا لوقت
 دمه

 ورع لوقو مهلارهصأ و نالف نب
 سا © ”سورةةعاس ة8وس ود س موس

 انيقيلا انماواعلامملا 5 مكيلاركب يبانمكيلإ

 سوألاقدنع ىمجىلإنوكتو انعاودعاتو مكبلااوبهذاءانعمتنكتلا با لاف
 م5

 اين ىناطنل يعاب « قتافلااهفمكل لسه
 مل ”

 ىارلالاقو

 ' ايناوقل قات داسدقف عانس 35 ةديرتماسنل اذاراذا لاقي

 لا اال اطقواوم جرطشو لش دتىأ كورك ما ناو نهد اهشنلاداروىدنعىأ

 8ع 00

 لاق يَ غستلاو يلوا نوكن هيدتلا رحام يلع لخديو عجلا
< 2 

 000 ه هه-و

 رمدلاولاّصلان نك نم * انلثزرانال يغلي اما

 «هنعئالا فض قعدت 1 ذاندكت ناك تار 5 لاعف لماذ هيزو ءالأثأ معا جنبا لاك

 |قاوديزينأا ودارأألاهريدقت امال“ لاب ثررع دأب اتءأرو“ ىلا اذه لوق:نأة.نكنلا

 نأبح د لا ك1ز اواو 0 ف ةواداذ قاولاك 6 هلو هممت هرغنوكت ياانالا هر أ

 ْ ىعريقفلادعبو ورقي نأاودا اراادودمم :رهلا لب قناكدقو اروصقم .ريةضلاد عبري هيفاثبل  اولوي

 ا تسنلءاسملاق ةزمهلا لبق ىلا فاالافةزمهلالمقفاالا اودازفهدمن مرقفلا لد ةهيلعناكلام

 هانرك ذا تمد ةفارخ قلن نأ اهلس د ناكَىَبلافاالا ىها نا لصالا فاهلبق تناك ىتلا كالت

 هايلاو ةيناثلا»اسلا ىو ميلعتلقاذامالغفنأ بانك افتملقد-ةف ءالآف أ امأ او لاف

 ثانالل ّبالاو ودم تاو منقل نسال دخ اوال عمفشل ولاا مأوىرهوالا رفقا | ىفلوالا

 اهدداو



ْ 

 ىلإَكَلل_هىلاعت هلوق كلذكو ىلاانعق أت نأ كلذازاغل هللا ىلإ قرضن ىف فاضت نممائعم 5

 ءادترال ىد نم ىلا لاق ءديس نا ل_سغبامفقفارملانإقفارملاىلا مكيدنأو مكهوحواواسغا

 لح ٍِوْرع هلوق اوقو هاتحلوق لوقت :الو كناكم نم اتم مل_عضفهسبلا تل وةنىتجنممالكلاف ٠

 4 (آلا ةنمللا ف لالا فرح

 تح نمل سَعلا ف تءطتفا َوفاَلا ىلا لقاك هنكلو ل :#غت نأ س جي اهلكديلا تناكو ةدئاف

 قأاذافو م ىلاةبادلجرلا رس اتساا ذا لاك هنا ليلذنا نءرضنلاىورو روصنمونأل اق قدر

 ىلاعتهلوق فلاقو اهانأد_هفةنيدملاباب أ اذاثو رم ةئيدمىلا اق اذاوو سم ىنأ د_ةفاهاندأ

 د قالريل الف ىلسنألا تحلم ىهواذكىلإاذكنمتجوخدي وببسلا ةياغلا

 معأ هوت اوه لام اذهفاندىدن نر الو ىتباغتن اىأكملإانأ امنالحرلل

 ناكل هللا لإ ىراصنأ نمزاسا_مناف هعمد ردن كات هرْسلو قتال تنأو هلنا ىلإ ىراصن أن م
 1 هما اج

 هم

 راصدل ملسوهيلع هللا لص هثمءاعداذهناك م لهنكلاذكى فكل لهل لوةناناتث اوك

 ىارلالوةكد دنع ىنععىلإنوكت و ىذتنأىلإ كدشراوأ لوعدأهريدقت

 بألا ٌملحّتالف كلوقك عم ععنوكتو ىدنعىأ 5 اناوعلا لل تاسست »*

 ةغباتلالوفك ىفىنععنوكتو هق هقفو
 و ع و هدص 7و

 براق هب طم سانلاَلإ 5 ىى "اك ديعولاب ينك تالف

 ليقدن ككإ ل اوةيفّكلسلإ لاب نسسرعلا مانعهسو لاه مت فاذا اولافوهب وبس لاف
 مرر هه مم

 قو فارعالااذ- ه«لوقافالإ ل ءدنلاءامسأن ماش هينا عتيل نأ لاقف مندل

 لهم وقيرطلاَّق ب رطلا لوقتاكو»ربثالا نبال اق كسل لإ الودْوط م سدلو يطا شو دح

 ةيطبل , وح( نوعزر ف أل وقامأو ديك ًاتللورب ,ركت ود باو م ءانغموتا حالا ىديؤبي

 ءاماهاش سا

 هده م عم اياك ل «ءومصع

 يتشارك ماش 23 2111 اكيل تلاه املا تءاطاذإ

 ا
 --و © < تن ع

 ادعو ةفدصاك ل نااده «رعاط جنبا لاق ةمعفلالا ف ذخ مى أل بادارأااف

 مت ©« < هو

 فاالا كلذكو انوراكيل فلأانوك نأ ى دنع مالكلاز هاطظولاق نيةفدسهري-غاكظصا و

 فلو كسمأىأ عدلا لوقت برعلاونينئالارب_هذتناكئاؤئور اكنطاواكتحا نم

 ىاطقلا لوقمنمو هذي انيراذكا كل! لوقتو

 اعارذاه يضل ك مَ * انلكتالْسَءاودراَسْلا اذا

 10 سس سمسم هسسسسسم



 ةزمهلاةحوتفملاالا بلطم
 "لكما

 ةكئاطا 1( لقيم

 2 رسوم [ةمكت فيحان "ا

 (ال) .2) ٠ ةئللافلالا فرخ نال

 00 اّضْر ةنوكمتو ماهدقاديَرنإلالأ مقنالالأ م هال كلذ م لوقترابخإو أ

 رسفئاضيأنوكن ولك انلرتالأ أ كلذ نملوقتبرعلا نءءاسداذ لك اعفروام ساه دع

 نم اعمر الأ كلذ نملوقت ريسغالاعوذ ساهدعب لعسنلا نوكي وان ٌولو

 ِ .دشنأو الالأ لاق رخاالبالأ فد ريدقو ثنللا لاكَّكد رفاختالأ كن اريج
- 

 دهىلإل دس نمالالأ لاو هفيساسهنعسانلا دودي مات

 ١ رحال ف .ايقالوا منال ل عجالال[لاقيفاذكو ذكتاكلهلج رلللاعب و

 م هم ملال ىلاعت لوقو نولوقيلم وكس نم منال لنبجتو زعهللا لوقو هيد هيدشتو ماهعتساو

 : هلؤقكحاتفتسالا ٌثَصَلَس هسنت فرح ىلءتلخداذاف ىنراسفلا لاق نودسلا

 ىتلاالأامأو .اسهيننتلا صو حاتفتساللانههتضلقت « البلا ىلع ئرادان ىَلاالأ *

 اله ىنععن وكت ناينعماهل لمكمةزمهلاًةوتغمالأو # ماهغتسالا فلو ال نع

 ماللافنونلا تعدافالث أ ممل نوكنو .اذك لدن" لءانعم ل كساذك تامفلأو تع
 نأ كن م كلوقك نونلاراهظازوج و ماهدالا. كلذ لعسالنأ نم أ لوقنماللاتدّتشو

 ْ ىزروزابش الو عضوم ار همر عضوم قا غدت دقلا فاعمل جدو ثامنا

 عَن َتلَعْتالأ أنفك ل ىكلوقي نأ ن ىلا بح تامفألا ىر ىآا ينال لاف فرظم نعتان"

 تاكاذأو "كفوو سا رابخ تنام اذاالثأ قاسكيلا لاعو لعفتل ا ءانعمو َتاعفلع

 ةكمللا ةفوكلانمتجرتلوق:ةباغلاءادتبال سوهو ضفاخ فر لاو ثمره
 امهناودرش وذا لو لمشتةءاهنل|نالاهلْس دارا تغلب نوكتنأزئاوا تلخدنوكن نأزئاجو

 للا ىاًمايصلااوهتأ لج ورع لوك باغ "اننا ىلا نوكتدقو ىرهزالا لاقت هتزواجت نم عن
 ١ 8 وفك يكلاومأ سانعم كلاس ا مسهلاومأ اولك اولد دلاعب ةوتكجم دعا ديتوكتو

 : ول اذاول وزع لاقو هللا عممأ قا قراصنأ نمل وزع هللا لاك دل !دوذلا لإ د دولا

 مكسفر رب اوكا و قفاركا ىلا كيب أو مك هوجو اوإ_غاف لجو ركام مهنيطايسشىلإ

 ظ ايو ًاوانهه عمؤءعملا اول_عجند انيق يلدا .وسايعلا ناف نيدعكلاا ىلا م لسن و

 0 00اولا عاسألانارط| نمسا حاجزا لوقوموديل لاب نييعكلا وقفاركا لسع

 لج .راوديلاديدت ىف: هلخادنابعكل ١ وقفارملا تناك اف نبذل لصأ ىلا نا اند لبر .رلاو

 قفارلا فنكيل قفا عم فعلا ناكولو لاق لبسغيالام ةسراخولسفياسوف ةلخاد تناك

 ةدئئاق



 ما (الا)." 1 : ةئمللا لالا فرح

 َ رق تناك الو دف ىامتلوقامإو فاسد قامىوسدارأفاسدقامالإءاسنلا نم مك ابا ا مكنام

 ىنعم ىنعملاو اوما رقزه أ ى أ رف تامل فضا وول مل همت

 ءانثتسا نسذؤيموقألا لاق اهنا مهبباذعلا لوزندنعاونماة يرق تناك اه كأ ىلا
 مهي نيذلا مالارئاسنماوعطقنا انما سنو موقنكل لاع ناكصالؤالا نم سل |[

 ةغبانلا لوقرلثمو مهبيباذعلالوزندنعمهتامعا

 اهب امان ىراذأ ١ 1 دحأنمعب : رلانامواناوج تمعأ

 لاني قولا قانون سدر سارق لوقا سيلا لالا نم عاطقنالا ىلعئراو أب صنف

 لد._بلاكهنواع < ايم هلو ناكو لالا نمسدل ىئتسملا ناكناو اذه ل_:مىعفزلا اوزاجأو

 رعاشلالوقكلذ نمو

 سيعلاالإوريفاعلالإ * 5 ”اهبسيلقدْب و

 تلأسمالسنا لاق تسلا ءالكلا ةشيؤو ا سدنالا نم سدعلاو ريسفاعيلا تسيل

 لأ ضلت عشك ىلع نيو مجيب رقتناك الوافىلاعت هلوقن عدي وس

 مذا ليقامتنوعطةنمممنالس ول موقالا بصنءار ةلالاه  بصْنكلالا هلوق ىءمناك اذا

 الإ امَأو لاه اهبنالا نمور غموق ون نو ءطقنم سذول موقن اكهلكش ن الودي

 عك اليهما قادم ةءارق فهو لسان لك نازح ورع قار لئفات قب

 فرحو باء سايعلا ونأ لاق و دحا و ينهعينتسطعأ الإ كو ئيطخألا دقات نأ لوقت و سس ا

 اديز توك نأالإ هلت "والان أكلوقوهون ات «-صفناتغَس كر رعلاهب عق يو

 اههسايربللا نعةمفتكمة مانا: عه ناك لعج هن عفر نمو اديز لنزول نأالإ دارس صتْنك 14 ايزو

 نينار 0 عسا: ل ةصقلا تناكسحالا ناكل وق اك

 الإ ضعب لع نأ الاةداز زعبارلاو ام ثااثلا ودا زناثلا وح لزالا لاقف اع درأوأان الثوأ

 ىلوالاآلإى ةددسع ىألوقامأو لاقريغالةدايزءانئتسالا كلذ نو كة لالا ىقءعلؤالاتزحاذا

 هللا لص ىبنلانأ هنعهتلاىذر سن ثيدحىفو . قاذط ادنعأطخوهفواولا نة نوكتتاسنا

 نكللانمنافالا هنمبالامألا ىلا الامال هب حاس ىلءلاي وماني لكن اامأن لاك مدوميلع
 اير عا لوقناكحراخ اديذناالأ لوقت مالكلاهيرتشفي فرحالأو ةاملا هنموقتىذلا

 ىبندآمااجدعبن وكي واهينتنوكنالأ لاق قاشكلا نعءارفلا نعةلسن ءبلعت حراخ

 نإالأ ةياهنلا ىفنإامأ ةلوق
 اهيف ىه خلا الامالا هلوقو

 هييصددبتك راركق نودب
 ةيحاتةتسالا الآب لطم



 ,(الا) ١ ةئيللانفلالا فرح 015 ١

 مة هع 2

 مالا ييوملالا ىو «» هدشراى الاثدجولا

 فعن وكتو كوم قمم نوكتورسع ىعجنوكتا :افءانئتسالل ىف تالامأ ىرهزالا لاق

 مابي اذا باعن سابع اونألاقو ضل اءانئتسالا نعمت وكت وال نترك ونكل

 اذهواهدءبام عفرافدحمأو أ مالك 2200 اذاو ًالادعبامبصناغ د هلوأف ع

 هنالبصتقم-عمالملقألاهتماوت رشف لجوزع وق كلو لم ناطر رعلامالكرثك أ

 امهلك اشاماه_ملعس قود حل هلوأ نال عفرق مهنمّلدلقألا هوأفام هان لس لاعتو هلو[ دحال
 رعاشلالوقامأو

 نادقرفلاالاكًارمعل « هوخأ هقرافمخأ لكو

 هقرافمالاد-تأام لاو هناك ايدو سماد مالكلا لاق ءارغلا ناف

 دسل لاه دام هلوق نع ءانجب ريما مهلعف نادرا

 رك لارا تداولا عن + ةضووبلاب 07
 رك ذلامراضلاّآلا تداولا عقو نمريختبألا د ااملاعتهنئاكمالكتلا نعم نمالدب ليما ءلعج

 امهيفناكوللجوزعهلوقىفءارغالاقتو ركّذلا مراصل اريغو ىريسغلاعت هن "كرغ ىعجانههالاذ

 هقلا وسم آامهيف ناكول تلقكن كىوس ةلزنج عضوملا اذ هال لافاتدسفاهقلالاةهلآ
 يبت ولو االا ة هلآ امهيفامدانعم يد وحنلا نمهرغلاقورودنموتأ لاق انادسفا

 ًالئاىلاعتهلوقامأو مالكلا لوأن م عاطقثالاال لصولا ةْنىلع هع ءارغلا لاقو امدسفاهللا

 هنافاولظنيذااّذلإءانعملاهءارغلا لات موال, ماولطزسج كبكع سانا وكي

 ىدتعملا كللاظل الان ودماح نال واكس انلا مالكلا فكل اوةكاذهو مهو كت الف مهاد جال

 دهس رماه املاط ىمسدقوهلةحالملا لنا! كلذكوو ادعلا عضوا دلا كربه تعال كل ذناف

 ىىدنءلوقلا شفخالاوةدسعيلألوقرك ذامدعيلاهتفحاجزلاهيلا بهذ ىذااو يمص اذهو

 كلاملوقناك حضودايفءجابتحالاخ زمالة مكيلع سانل نو كيال ىلا جازم

 ىلطألا حل كلام و يات كنكلو سلاح ىلع كلام ىنكملا ءالظتنأالا ورلطلاالاٌةحّلع

 ٌةضحاد مح ىلاعت هللا لاك هلئادنع ةضح ادهن نوح انو قا نال ةجان وه هلل ى مسام 4

 هاشنا فاش ناس اذهولاعاة>ةبج لومة يحب تسيلف لطب حا ألا حت يمسدقف مهب ل
 سمس # ردموس م« و )2

 اوسكننالو ىلاعت ةلوقكاذكو  ىلوالا ةتوملاالاتوملااهبفنوقوذنالىلاعت هلوقامأو ىلاعت هلل



 مام (الا)

 ةلامالااهيفنوكبالت افنلالاْنآلىرهود!لوقد_:ءىرينا لاق الءوثلالإ لو ةرقهلاح ىلع

 لاقامناوةدئازالوواوالوءاب نع ةلقنِعتسدلو لصف وره! ىفّآلاوامْمَدلأ نال هءاوصلاو

 مهودقو لاق ةيعمالاىلا ةيفر انما رخوام يتيعناذا اواو نعناتبلقنم ىلعو ىإ!ف لأ هيوبيس

 نع وءاللاز ٠١ ةيلقنما_يفنقلالا تق ءاممالا,تّقا ب تيوس ذا: :ءءاكجابجفى رهو

 هسيفجسلامونايب بيفلوقت لب ىوخكءايلاب دي ةلامالاهيقعممابف لعوللاو لك وكئوإولا

 لاو عا ىرهزالال اق ناولعوناولإ نيمساامّتدن ىٍلوةت ىلع و ىلإ و خواولاب ىنثةلامالا

 لاقل ب فتديزءااهنالةلامالا هيفزوجيَلب ولا همس لاحم اون الحكام منالةلامالا ام يفزوصف

 نماهمز تفلت لا لامفألا لا نافل اهلصأىتالامأنني وهلا قاذج لوق هاك اذهو

 نإ ل هقناك الاب نكت وول م مْر ةريبكداسفو ضزالا ىف ىف كف 21 اإل وزع هلوقكلذ

 هجوأة سن ىلءاهب تسي انثتسا فرح ىهفألاماوىرهوملا اهب اب ىهوءازملامأى هنا
 نأاهباوصولاقةئسةرابعهذهىرن نبالاق طقم ِومْدَْلاوعَرَمْلاو ىتلادعبو بامالا دعب

 ميج الإوا ٍُُق رح وم نيام .واعطق:موالصتم قئلادعب و تاحيالادعبن وكمال الماما ارو /

 لاق: الدب , وأ اتعئاهدءبامو ىهنوكستو ةطأمراغ ةغرموأ ةبسصان لما اطل ملن

 دق و انا د :ريسغ نم ىشسملا نال ن كلل نعم عطقنملاءانثتسالا ىف نكت ىرهوملا

 ا أو ريغ عضومقاهدمباموا جابو ناقل لكصوب

 بركو دعم وربع لاقو اندَسَما نبا الاهل ١ ١ ايف ايؤل لام ةزتك يالا !موقلا فاس تقف

 نادقر 9 الاّ أ 1 آ 37 هو أهقرافم "ألو

 َّى رضل تلا ذهن اوعلت ولا قىدم تيارت ذي زينا لل نيد ةرقلاريغ لاهم اك

 هلبقويحاعنبا
 نافرة الخ ةةيذام ربل كي يطل ١ ه8 م2 < و 6-د 0 و« د

 لزج الإ توكتدقو صراع ءاننتسال او ف صرش لص او ضراعمخصلا و ءانشتسالا آلا لص ولا

 ظ لبختالوقك فللا والا
 مرام سردد 1 ناديسلاةددْفيا راداهلىرأو
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 مم داو حارا منع 5 تعداد ماهاذامرألا

 ةديصقلاهذهىف تس رح | وادامر ءرو اراداهاىرأديرب



 ةيئانئتسسالا الإ بلطف
 ةينازلاو

 اهعوقو مسا ان ىلع لديىذلاو نالفمدقاذاو راسل اذا ائيجأ لوةن"ءلج+ىلاةفاضمألا :

 (الا) ١ ةئبللا ف لالا فرح ا

 ظ قاض ماتا ؟اتنلا كابو ه١ لخ الحلب انوا: كنانأ
 تش لامو عظقلا توهم ولا تيئاملكت ملفت ولد وفا نب رق لعفاالاولاف

 نوكتدقو ماهفةسالا فا لثمةدئاز نوكتدق عطقلا فلأو ةدئازالا نوكتالو لصولا فا وهف

 لم هش تلو لمقةسمنام .ز ىلع لدي سس | اذإ ىردودلا (اذا )رع شاور وهوَ أ لم ةملصأ

 اهدح ايس اةثالث طرشلاءازجّنال ةازاحتاههفد فرط ىهو نالف مدعم ون كيك [كلوق عقوم

 هلوقك اذإثلاثلاو كسلا نسحنانأف ىنتأتْنا كلوةكءاغلا ىناثلاو ند قناتنا كلوقكل عفلا

 اهيفتن ألاف مقفاواوشلات ردات نوت يملا يدا ساند سلا وىلاعت
 ىربنبالاق مامقب تقؤلا ىفديز ىنأ انف تعبر عملا مئاقديراذاف تسرح كاوقو ف كلذو

 ٠ هلوقيف بدالا نانفةسالا تاب . [بارعاف ىج نبارك ذ

 ُفصَننَت ةقوس م يفئكلذا * نيم مآلاو سال سوا

 هوفالا لوقىفذا كلذكولاق ةأجانمللءىك ىتلاةمناكملا ىهتببلا فاذا لاق

 اوراغقاهفةوهفاووهذا + اهئايلع ع سائله

 ىضماملىهفداامأو لاك ١ وكدا ف لماعلاونأح اذملل ىلااذع اهد_يامىلا ةناضمريغانهذاف

 ااه كلوقوح كلذو بجا ايا عستل الاي الواذال ثم اانا نوكتدقو نامل نذ

 ] لوقو اندعاوو ىأ ىنومان ءاوذاو ىلاعت هلوقكم الكللا ىفاسعيب نادازت رثد_ةودب زئاجذااذك

 لهل يرن فاسديغ

 ادرشلا هللا درت ةدئاتقف مهوكلسأاذا تح

 بالا جمالا عل ربخ نع ٌفكدق دقنوكي وأ ةديصقلارخ 1[ هنالةدئاتق ىف مهوكلسأ ىتج ىأ

 ةج رتىفاذإىناغمنمرك دنس والم مهوأشم ريدقت ا اوةا نمانلاوهوفوذ<اذا باوخ كرب

 ءازس فرح نوكتو ءانئتسانوك:الإىرهزالا (0) ىلإ عتهتئاءاشنا هيلع فة: ساماذ

 ْ اذاوال وام أو ىتح ل :مّلاَممالٌتاودالاوتاودالا نمام منالنالا مالا عمام_هوال ناهلصأ

 |١ لاهو تاع رغيف ةلامالا ىدآو ىلعو ىلإ كلذكو ءابمسأب ت سيلا منال ةلامالا اهتم م فزوجال

 هنىمتولو لاق .ةلامالاامفنوكنالتابنلالاتالزب واو نءناتملَعدَم ىلعو ىلا فل هب وبما

 هكر تب برعلا ضن دكيلءوكبلا تاقفهتبلق ةرهضملاهي لصنا اذاف ناو ون اول أهتينثت ىف لق لبر

 ىلع



 ىلعءاسممالا لئاوأ ىف عطقلا فل ىراينالانب ركب ونأ لاو ءابعابع هذول بق ءانأ انت ولو |

 عجبا لئاوأ فنوكت نأرخ"الاهجولاو ةدرغنما بالا لئاوأق نوكت تأ امهدعش أ نيونو |

 امالالوانيءالوءافاهد تالف فلالا نت نأ, ريغصتلا ىف اهتايئب اهفرعت ءاسقسال !لئاوأ ىف لاف

 لعفلا ن مءاف ل_صولا فل تأ ل صولا فاأو عطقلا فان بق ةرفلاو اثم نخب اويك كلذكو

 كلذكوحاوزأو ناولأ فا أل ثف عملا ف عطقلافاأامأو امالالوانبعالوءاف تسل عطقلافلأو

 ا نيتتباونينباوةئنا ونيا فلا ةعست ىهفءاسعسالا لئئاوأىفلصولا تاغل امو هَنَّلا ىفعججبا ففلأ

 ندرلا كلوقك ل صولا ىف ةطقاسا ديالا فةحوتفم ىهو فيررعتلاماللا عملخدتىتلافلالا

 هتيداناذالجرلا لوقتوبيذهتلا ءادتبالا ىفةفنتو لصؤلا فتافلالا هذه طقستةقاحلا ةعزاقتلا

 دشنأ درفناافرحلا ىلع فوقولااودارأذا آديزتبرعلاودملا.نالفانآونال_ةًأونالف

 ققاسكلا
 ب أ 0 22و هم هس 00 مود ءد د سدا

 « انتاالارشلادبرأالو <« ”افارشناوتاريخرمللا * اهعسأف هبرنالفاعد *
 2-لا

 اذك؛ خجلا نالنف اعد هلوق

 اعد ىمىفمدقنو لصالاب

 نولوقيو ةئيل فلانا نأالا دعس ىنب ةغاىف ىهو 1 اهيلعدازواهدجوءاتلامءافءاشن نأالا ديرب لاق
 ٌرَصفاَرَسنادبرب اناَرَسناوهاوقكلذكو انبْهذاَدىاَم لي رح الا ذو ةيف«ىحتالألوقبانالأ 0

 5 رحمت امثنؤت ىهوامتددماعع»ا اهتلعحناف ةفوقومةروصقهءاعشف : 1 ىرهؤملا

 نماههبش أ بمفلوقلا كاذكو طلنا ىف ةريغسع تناك اذاكاذو ةئب[تقانآ ترغص اًذاف

 لوقت. نمل وق ىلعةسسأ تلقثنأن ف ١*٠ ترغصاذالوقاااذهباو هىر,نبالاف فوردا

 لوقت كاذكوتبواهريغضت قلوقب ةناقاناز تب وز لقب نم لوق ىعامأ) "الا تلد
 كلذكو تنونتددماذافرصقيودعف رح اوأةجرترخ[ىىرهوملالاق هوز ىازلا ف

 فاالاوةروصةمفلا.ليقأدْيرألوقتدمعبلا نود ب :رقلااهبىداني فالاوءاسقلا فورجرئان

 قلااشن6 لاه قروش دقو ةزمهلا مست ةكرحتملاو فلالا ىمستةنيللاف نيل اوّدملا فورحنم

 نالعش و العفو لاعفالا فننئالارسض ف لالا نوكتدقوتادانّزلا ف ورح نماعبجنامسهو

 اهعيضةر دقق اقرا كرر ندب ولاقا زو عف را يادوءامنالا ةينثتلاةمالعو

 مأ كدنعديز أل وقت ماهفتسالل مالكلا ىفدازتدقوةزمهى_وف تكور اذاوءاسنموملاكلوف
 ةمرلاوذلاف فلانامهننب َتْلَصْف نان زمهتعتجا نافورمع

 اي ا

 هعجضت* هتك هرظنافان لك



 مكحملا فوهاذكوان. ابحأ

 يعم ودك انه

 (1) ١ ةئلللانفلالا فرس 8

 معأمقا ومعمل هولا 1باطخوهلمةوهانغصوام ىلء هان فهد>حو موج نزال ال باطحلا

 نالذهلوقكريغصتلاو ليضفتلااهنمو لعاوةوناسرف ديلا وجان للي وهي شلال هنو

 تاالبمو ذإ نزاديرتدبر ا كلوقك ءاددلا فا اهتمو سانلا له نالذ دلنممالأو كنمرك ١ ا

 وأ "اس: لحرلاع اذاراكنتسالا فا اهاك اشيولا دلا دعب ىلا فلالا ىنعأ هاذديزاو كلو ةك هب ةيذتلا

 اهنمو ةيدنل !ىفان الفا وفتدب .زاكراكنت سالا ىفةدملا ىلعءاهل اتديزهارع ول آن يهانإصف وورع

 نآوهو ىباعلافاًاهنمو ل .-وىركس ف ا أ ممموءاسّمنو ءاضوءارجة دم وح ثينأتلا فلأ

 نمل فب لا دة سماه دوفارعَنا لوقيورم ىلع فقبذ همالكه يلعب رع نا لجرلا لوي

 ظ انتا لوقياكميخرتلا ف كلذ نولع سب واعي لاذا قلطتمرعا نعل وكس لوقمالكلا
 لكلاب رعلا لوقكتاذملا تاغ اهنمو . توصل مد 1 فالي ةقفت_هفرعاد رب وشو

 ةيضلاوف لالا, هكا لم: برعلاركبو أ لاه ق ان اذن ادللو مانا تخل نولوةيولاكب كلا

 زخارلا لو فالا, ةدقذلا مهلضون فعالا ةرسسكلاوواولا

 ىلاك نع تلح ام ىتقانا 0 لاكشتلا لع ْثدَسدق وتل

 دارآ « ااتانن ناتو غب خ1 لاكو فئالاهفاكلا ةَقفل موف لكلا لعدارأ

 ءارفلاهديشنأ|م قاولاسمضلامواصو نموا
 ةةم مس 85 72م هسه ع+ مدس 6عه-

 ادوقعملاررئملادشف رحماق 5 ادور أه ارعنآول

3 0017 

 اًضدأد_ثنأو واولا»ف اقل اًةمذ لصوفدقرنأدارأ

 5 2 ا قمم ع9

 روصا:ئاوإ ىلا قارغلا موي » انتقل نأ
 هزل

 عن هلأ

 م 2ع سم ءل هد 5هم 2 #و

 رول انو اوك ل هام نم 2 ىرصب ىوهلا ل امص او

“- 

 ءيلابةرسكلا لسوف د كنأ او رظثافدارأ

 ىلإبلا اكس #3 لاضشبىل دو عال
0 0 

 لاقوايل,رسكلا لصوف لا مئداأ * قلاش يطأ نم لح لع 5 لاقو لاضتيدارأ
6 

 -ه 9 و ته

 لافوتخلا لهأرك لوقا هولا 2 ا 0 قري بوُص كرف نم عاب 00 ةرامع

 0 مومو هس

 فالك ىفوةلوشافاالااهنمو م عسل عن ندل مب 50 عاين ملعشس عابش موهضعل

 ُ ئالوقك ةينثتلاف اً اهمو اهييشأاموازعو ىو عاب لاك كلو ةك نايرحتملاو اولاو»ايلااهلصأ

 مهتعمسديزو أل او نارمعلاونادن لا كلوقكءامءإلا ف ةينثتل فلل اهتمو تايعديو ناسك

 نولوقي



 10 50 000 1 270 00 م 8 "ا 0-2000 ظظ1ك 0 7 دا 6 ا ب اب لا يا ا لاا 7-لا 1
 ا 10 12 ل ما تم حبا 0
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 م | 1 ةئيللاتفلالا فرح ٍ : 3

 واونيب امي لصفغيل عجل اواود هبةبتكلا اهتشتىتلا فال ا .هدحأ نمدشومو حراومألا

 قغتسااذاو اوعديواوزغب لثميفىتلافلالا كاذكو اوُرِكَشو ارك لثماهدعدامندو جمب

 تاسصفىتلا ف لالا ىرخالاو '”ءإ_صاقلا ف لالا هذه ت شت لعفلان ن كحل الاصتالاهنع

 كلوقمل_تةمىف تانون ثالث عاقجا ةهارك "هلمقثلانونلا نيب ةثانالا ةمالع ىه ىّتلانونلا نيب

 نعريسعلاهمال ةرابعلا فلأاهنمو نيئوذلا نييفقالاةدابزو نوتلارسسكب َنالَعْفا حالا ىفءاسنلل

 فال ثمةلوهملا لالا اهنمو "هلماعل ا ىمستو هللا غتس اأو اذكل عفأ ان كلوق ل هم ملك تملا

 عابشالق انامنااهل لصأالاممءاسالاو لاعفالا فل خدت فا ىهواهبشأامو لوءافو لعأف

 1 ةكرحلا اهدي ملاواوتراصتاوخو تان كلوقك هكر مما ذا ىهو مسالاولءسفلاقةمقفلا

 ضوعلافلأاهنمو اضيأةلوه< ىهو عج فلأ ىهاهد_بتلا فلالاواهدعب فلالا نوكسن

 اهنمواه يشأ امواريشتلعفو اديز تب اركاوقك[ لع تفقواذا بوصنملانيونتلا نمةلدبملا ىهو
 قوس سو ىيرثاو همس

 * اطمن المح ىماوداعست ناد * هلوقيلثف ةيفاقلاة فا يلَصَو فل اى هو ةلدلافلأ

 انوا هلا وسيول جوز ع هلوق نمو اهدعي فلادنيعلا فل ص هوقءلصاقلا ننلا مستو
 زعهلوةك تان" الا ل صاوفىفتاوخااهلونونلا حفلا "هل ىهةريخالا نونلا دعب ىتلافلالا

 لولا فلأن قرغلاو اهب تر رطو ان رض كلو قف ثنوملااهةمتفامأو السّسلَسوارنراوق لجو

 رخاوأ ىف دلصلا ناو لاعنالاوءامسالا لئاوأق تيلشجل اهنا صولا فلا نأتإ_هلا تاو

 انوكملو لجوزعهلوتكو ة يصاب ل بوزعهلوقك ةفيفلخا نونلا نا هنمو ىرتامءاهمالا

 نونلاونونلاَن مكس فنالا هذهو فلالاانوكيلو لطوشلك لفرع يلا ا

 « ادجافهتاونب رثاادمحالو + ىذعالال اوق كلذ ن متم امنأالا هل قتلا اهلصأ ةئيغلا

 0 رخآلاقو فلالا ىلع فقوف شغلنا نونلانن دج دارأ

 اموقتانانّقلاهلتلاقف ردع هرمشعو سعت درو

 1 ةلوقولثمو فلالا,فق وو نموقدارنا

 ساه #

 اممعمه مس 3 ىلع * امليلام لادا بسك

 ىرمالوقىف ىبضلا ةمركعوب لاق وفتلالا»فقوف فيفا نونلابنآعيلامدارأ نال عيب صنف
 - خ86

 نونلا نم فللألا لدبأو نضقدارأ لاق هب ل لزابسلار تمعن :نمكسافق + سدقلا
 نأةياورلارثك امج فايل لديوزع لوقا ذكوركبوأ لاق ن نموقدارأاموذ هلوقك ةفرغالا 1 5 0

 يفىتلا فلالاكاذكوهلوق ٠
 اذك اوعدب واوزغي لكم
 سوماقلاحراشهلةنو لصالاب

 ىتلافلالاكلذكو هلءلو

 نكلاوزغي/موقلا لثمف
 8 لكمهلوقف "لءاد ىف

 هعبف## ومنك لمأتاو رك

 ملا نيعلا فا لصوف هلوق
 هيفام قال ولصالاءاذك

 هي ريعم



 4 40/فالا رت ظ 8
 8 وه م هم |

 رفاشلالْذُم فرات ارثاغىلع دب ىركلا:ةلصاومنم مابها وداعت

 لافتا" نا باكلارخ رخ ةقنيللا فنالا نما رتفرك ذْمسوءادهفرحءانلا 00

 (ةنيللا لالا ف ع (ْ

 بابلاا ذه انه ىرهوللا عضواذكهو هحاعص ىرهوللا بترا هبترتنأب اكل اذهىفانط 0
 ىعست ةكرسخةملاواغلأ ىمستةنيللاف ةكرتموةنيلنبب ريض ىلع فلاالا نال نمللافاالا بالف
 اًذهولاقءايل اوأ واولا نمةباقنمهيففلالا تناك اماضد أ انرك ذوزم هلاانرك دقو لاك ف

 : دح ا ىهىتلافلالاى :ربزبالاق 00 :رقأاذهلف “د نم تاملةنمرسغت اغلا ىف ندماباب

 : اهودراهكب رحتاودارأ اذاني وكلا عاجلا كلذ ىلع اهكب رت ىلا ل_.سالنيللاوّدملا ورح

 اهءاولدب أ كبر حت اودارأو ايالو واو نعةبلقنمن كن لن او ناوضءعو نار ل ثمىفاهلنمأ ىلا

 ىلا ليبسال فنالا نال فاالا ىهتسيلو قالا نشل دب ةزمسهلاةَلئاسرو ةلاسرلثمفةزمه

 فورا ف اأن امتالاغلا تدم-وءافو مالو ةزمهنماهغيلأ:فئالا شن( لع هقاواهكي ل

 هلؤقف مهضعب نعءايدقو هنأ اوما هذه نول اوقيوقظنملافالو دور ارثك ؟ىهواهلك

 اهل قرصا ةنيللا فئالاودارأاجرلعهتاوسدقتو ىلا عندقاءامسأ نم مسا فنالانأ ملا ىلاعت

 الاعنام من ديزي نيدممو ىحي ني دج أ سابعلا فأن عىرهزالا ىوروةمتف دعب مسرب ىهاننا

 ةيعطق فا ًاوءاسمسالا نم الكا ىف ىهوةيلصأ ف ا تايقابل ااهعبتيو ةثالث تاغثلالا لوصأ
 : فلو فثإو ل[ ف لأ لم ةياصالا الاف كاب لاذواج امى هو ةيلصولأو ىنب رلا ىفئ هو

 لا ا

 | اني ارخقساو طامنتسا فال ثم ةمل صولا وهبشأامورجأو دجأ فا لئميعطقل اوههشأامو

 امفو نسخ أف لأ لثم ةيعطقت تناكاذا حاب رلا فو لك أفا ل#ثم ةيلصأ تناك اذالاعفالاف

 َن وكن ةثالثماهفةسالاف لا عموالاف ةياصو تناكاذاْح ردّتساو ريكشسا ف لأ ل ئمهيلعداز

 35 ومودعلواريرقتهيلول رابللا نمتوكتو اماهتسا ضعبل مهضعب اهلوقي نينمد" الان

 ىسعل ر رقتلا عق ةوامناو دحين يدمج لاق يردوا سحرنم .وزعدل اوةكرب رقتلاف

 هيلعاوعد اهرهيذكينأ ا!ىسعنهل>ززع هتلادارأذ ا اوناكهموصُح تال مال سلا هيلع

 هر دوو عموم '9عع
 معسل أنأأهقلام أ مث[ ءلوقو نينبلا ىلع تانبلا ىنطص ل وزع هلوقكف ودعا ودامأو

 فاالااهتخا بف :رعتاهريغ تاغلالب انتل نب وحلو تامثلالا لؤص أ هذهفرو هنموب ألاف |هتركت

 "نلدافلا



 0 (اممي) 2 ءايلاوب واولافرح « ءايلالضف

 ةوؤع س

 ارا .دنا قالى رهاب #3 دعا وسو ىثهلا اور

 ةاكرهدلا ىأ أدتسملا دمت الل نكورابخ مؤقورابخ لجدلا 0 دعناولل وااو ١

 وه سموو

 دشنأو 5 ارعالا نا نع هراصنأو هموق د عاج لجرلادبو رداد نسما نأ مدقتدقو ش

 اياقعاوتوعتملب 8 ارادوا فاطعأف ى ذأ ٍء

 زأفاكمالو ضر رفا وعسن مسنلالّشفة عبدي ره نعال يع ًاوريثكل !لضفلاانهدحابلا

 5 نيام :وامدبأت 5 تيمكلا لاق فعَشدِ وهف + راديو قيفرىدأو ىديل جدو
- 3 

 هم سوو

 نذباشمبد نأ اهب يمد حاسس فو ديل فلا تعتبا تيكللابا

 نيديتاذلو اءتيفلودس .اهنكَد اود اهلّتينأوهونادُي اممَعْنالف عامعأر هلالاقو رخ 1

 نق َرْمّدم ىأ يسد 1م اف اقفال اما ىناعللا ىحو:ىثلوأ ىأ

 نالفذخ ا لاق ءامههو كر رطل ادم ١ لءقوادح اول ناهس :وايسئدانأ او يهذ وهحو لكى

 اسلهأولحاسلاَّوب رطوئر عام ذاق ةربلا ثيدسحف و رحلاقب رطذخبأ ا ذارتدي

 تاما رطنذخان وقرن نملالاثمأ او راضف عشار اناودخأو ل ضرالا اوما

 برعلا تلاه ىرعملا العا اوبل اق لاق قنادر يطاشلا يلا ٌيترزعشلا طم ة.كثاح شب ار

 ايسنّونيالمهرثك ا ودسحاولائ لا ةلزنعبلبقام عممولعحب مهنالا وز مهي رف اسس ىدانأ وقتما

 ةمرلاو لاق نوني مهضعبو عضوملا اذهىف

 اهلاقتنا َلاطوا مءابس ىدانأ 5 اهله ألمع ادم

 مهلوقىرنن الاه الك قىأابسىدانأاوقر ,ةةليقخب ألك فرت بيتا

 ةاك انهْدَملاَل قو مهقر هيت مهلاوم روسنا وو م ودار ريابسىدإبأ

 لهأثإ لدقو ابستاءاعب قر روف ع اعف نيابلا نيم و ساخلا نمديى نان الاَعيةق رفلا نع

 دخلا. قد رطل انها !ليقولاف ىدانأمهديتراصوتنا مهقر ةرفالق 5 ةدحا اومهدن تن :اك اسس

 لما ثيدحلا فو كارم اوذَسأ هلا مهكر علا سله الرجوب رطى أجي نالذ
 تدع ضرع ع

 ىثريثالا نبا لاق رشلا قمه ناطيشلاَسوسواوعت اذا, جفالي ابرد ايادي افلا

 9 هم

 هن مهأوقهنمو مهدي ىرق

 هك ود امسي ىلا وندم و تانميلع كدي انلحرلا لاقي هودسكتاوع وقافشالاديك 5

 دنعديىلاديتدأا تالف“ اسلاقي ودالملا ىف وقرقتى ايس ىدبًاوُقر

 رعاشلا لاق ٍفْواََلا ةءاكح امي ىرب الأ ءاعرلام الك ن مايجي (اع)

 حاورنم "ان | تطبض
 هاسدتكا ىئ :رتاعىل_ىالا

 هوووعم

 ن اديل اهمعنالف عاب هلوق

 تنادى ال_طالاىف مسر

 هيثك بد دمتللاعمت فلالان

 «ييعصم



 ىناعاصا !لاهزملا ارادلاب هلوق

 رخومرادلاب روهملعللقنادق

 ىوهو اذكم دةمنامزذاو
 ناسالا نم ليةغدةدام

 هيعيفت# هيك

 ' (ىدي) ٠ ءايلاوواولا فرس « ءايلالصف 020350 مو
 نيثيثل ة<ياهيدينيبال عدو لعمل نوكتنأزوجمو تمسح ةمألا هذه ىلع دول ذهاه

 َن وكيت أل ة*تو و ىلاماللاهفلتامو اهأَرب ىتلا مهاللا يدي نيبال نوكين أل ة<

 نمدويبذيأ نين م الم ناطيشلا لوقو حاجزلالوقاذهو اهمؤنذ :نمفلساملا ميدي نيبال

 نهم "الدي الا عم ليقو ملام ايزتيوب, دمنا اونا وس مب وغأل ىأمهفلخ

 : عيعب و ةضالو متدقنام عيجبف مونلضا ىأ مهيدي نيب نملبقو لالا فنافج املج

 موص بود

 ١ فير ةئغيوان مىضماملالاكت تلعجةضسملا نعباعأن !اء«ءارقلا لاو عقوتيام

 : نالاقيو مملح نمو مويذبأن ب نمل جوزعهتلالاقكمامأ :لكلاذك كيدننيب لابو

 ٍ هلا ديت تام اذهلاقياكدك ًاتوهو الادب مدقاماذهو اهَماَدُة ىأالاوهأ ةعاسلا ىدينيب

 ٍْ لاثقلاىدينيببابسلا جيد رطملاىديناب مهراابوش لاشي واهيدكٌوثنأالات نأ هتك أ

 ل هحوأةثالثل ةعحاجزلا لاك مهيدنأ قوفهقا ذيل وزع هلوقو ٌثاَساذاءدينمنالفىديلاقيو

 ْ قوذباوثلا ىف هنادي رخ ”الاو يات وف ءاقولا فقاديامهدح أ رسقتلاف نانا ءاج

 ' [|نيالاقو ةعاطلا قم بأقوي ادسهلا فم يلع ةلا قايل هقاوثلائلاو مهيدبأ
 م 9 ودوم هس

 [ لاق تاهل عمم نمىأن نهلجرأو نيديأ نبه نشمي نينانلو لور عهلوقىفةفر 3

 ًامشلعنل لوقتب رعغلا وبس تاهنالحر انامل حراوتلاى لاب 0 لاهنالا و

ذمع واذا لجرال لاقي حاجزلا لاق َُ ةةلودواَموُأ كاديد: ميو
 0 تناكناو ادت دسك انه كل

 ٌ هقلالاقفرصتلا صال نيد نال ديبكا لعلم نم لكل لقبها. مناديل

 هلوةروصنموألاق بوبا دبى لاعت تالاف كالذكو مكيدنأ تيس اعكاذىلاعت

 م تبوس ه) ع ةس

 5 ا نيو وم هلت داون الاي دارأ نمل رأو نويديأن يمشي

 :هيفلمىذلا اهنط ونلح راانيباهحرت ةنالدإولا ن ءاوملحر وايد يباع تما رند

 نرصد بلاص ب وتلاقي قيما وعسل ا هيزتنا بنوت لسمالا نيدملانيب

 *ه ءد ٠ مع
 حاجلادشنأو عساودأوئديبوو دبلن

 8 و

 قعد سانلا نام و و ىديابصلاَب وثداراذلا

 ىلا لاق ىرب نبال ادنأىأ ا ةتلادبلمفأأل لوقت نيم كلارشقأ ندم ارصق صبشو

 هد مسد < 4ع 9سم سو 6: مرسلا

 هيل ”آاللاقيو »* ىلفعدو قيضى دي ش دع ل كناودادضالا٠ نيبكيسو يتلا مءارييبو

 ىشعالا لاق كرها هينتال انعم ىلار ءالانئالاقو ديبعىبألوقاذهر ,هدلاىأر مداد



 ا 0 (ىد) 0 نالت اه كهناؤسش ْ 0 / ا 0 3 2 ' ١ عوا 4 7 7

 قا ونال وعي ةمدقلا بكل هيديزيب ىذا دارأ انزلاق يدين وب ىذلاءالو نآرقلا

 را كادت ولو مدلل ملعءايبنال نم ريغ هبَّأاسجالو لسوديلع هنا صدت هي
 ه د: هر هع الص جس مو ماع

 ىو اديدشألا لاذع دس نإ مكن مكن رب : حجاسرلا لاق يدش اذ ىدينووكلاو ريذنالإ ظ

 لاقو اواي أو هيأ ورضا ماوكب ريو الل مسوهاوفأق ميد اود زعلالد ولا

 نعىورو دها# نعىوراذهو لس راو ىلا مهيدي ب لولا نوتروم وكب وك ارفلا

 وأ لاق مهعباصأ فار عاصم مههاوقأ فمي اورج :رءهلوق ف لاك ةنأدوعسمنا

 هد سنصل سو

 رعاشلا لاف اك اذهواطْع وامس ميا وضع ممنأدإ ارأ هيف ل يقام نسحأ ن ماذهوروضنم
 وس وس 2 و
 كلذوفو هعباصأ ل عضعَب يت-دوسلان ولغير هنأ ىنعي د دوس اريشع هدق فنودرب#

00-0 
 ةظرعر - 26 ةءوءد- , عع هلو امد

 اهنيظولا لع ضي ىف #* همزأ ل مانأ ىف ادق , ىلذهلالاق
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 اذ-هرامتع اوروصنموأ لاق عارذلا كيو سميا ضْءلاباهانُ أت هعباصأ لك الوش

 دقحاوح موج وح أي ث ذح ىف هلوقو طل نملمانآلا ىيعرشما هما ةاز زكر ء ةلؤقب

 نالناديالودي ملا اذهيلاملاقيةفاطالو ةردقال ىأ ا
01 0 

 م وزن جيعاك س

 مهلوقوهد سبا عقد نع هزل ناتمود عم هيد. ناك د ديلان ان ركب ءامنا عافذلاوةرش 0

 ربتتكتلاو حبا اتهشيناالا خلممو ىّمالاهب "اوكا

 دووم كوم لن قيفر لك قدير لولا

 اوتتاك ةيلعلاَو ,رهقلا هذقاننلا مالا ىأن الف ىلعنالغاُدَيلا لاقي وردصمو أ لع فالا قلعتنال

 0 نعوذ ن «هانعم قدي بز اوي ى-لجوزع لوقو نالفاعب لا

 مهلع مهلا كيوت زبالة ثان ع اعنا نع أنين ءلبقو مهربأ قوفمهديأ أب

 اذه ديلا لوقتام مالُْستْساو لدوره ءاكأدل نءليقو لب هرج فورعلا نمو مولع

 ةليسنب س دأ دب رهظن ا ل دينع قربا نافع ءكىورو نال فنلاّسألا ىأ الفل

 لاو 2 ؛نعاهاطع أ دقف سا ةبطولوز ءاقاطعأفد مقا َعاط نملك ةديبعوأ لاف و

 ني هن و اينو اانا ين ضالدعو ولأ لافو ملا ينعى لكلا

 ىأ نم نضنال ةعّتشمرهغ ةعيظم ةيئاوم اومدي نع عملاق ى طعم ايدل برت ادي نع ةيزحلا اوطعأو

 كوبخنالمبلا اها عو معمل دنع قيلبص .ةةنيصاصقلا



 (ىدبإ . ءايلاو واولا فرح « هابلا لصف 8

 س ه7 بم 5 82و

 5 رم قلق 0 لكدأ 00 ًالادنلاو

 ٌْ ظ

00 

 وا 5 كايا ١و ند نشر ىاغكلادلاو
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 نالافو تاق كسسونا ذم ىأ ذك فرش كنرهاون ةيهناببثن] يوعلا

 ددك ًاوديىدنع هنولوةدال ودي ىلع هل ل
 ومس سلع و2 2, مو هم 5 ساس ل

 مينلار كشنالنارفكلاماو دا اهرفك أ 1 تسادانأ ىلع دل

 0 دشن أ وهريغومايلا ن نمد امض اين متناكناوفاوتلاددشن برعلا جنبا

 ةهدوص ودض وو :5

 دج انيمورقلاةازاجم مكيلااواعفاع مهوزاخ

 ”ووول ©ءو- ع قض#ا ماض ا هم

 ىدحو د>لفنمىلا# + ميقا اولاعت

 دنا فو جتتطووعناذ * لوو دولاباديعاطأ « مهلاثمأن م 'اهنبالافو

 قرلاقياك كلتذّةناوكيلاُت .اسنسا ىأشلل ىديمذهو هىر هنا انمىف لاك لسو هيلعهّلا لدهن
 يد هدوو

 يأ أر ساعي منعوا ندا ىنرنافتيدح نس ةعاطلا نممديعّرنهفالخ
 أ

 ا ه بوم هك قل

 | هيا نمموشب أ ةارشلا نوت ا فب لع سف هانا كد دنا

 ا ايرعلا لوقت مكي وعود هنن [ظ016 قام ىأتادسيلام و .اولاقف مسييلءن وعدي مهو |

 ا انركمميهقتاقاحأ ادولا لوط نمار مهلوق كلذكو ل وقيامها ديلا اةنتناك

 عة

 ظ لجرا لاقت ةلك ذهبي لان تسشالا تومفلبا رح" الادثن هد ىفو 0

 *: هم رلاىذ لوقو هيفو هيدي ىلع ضرالا ارح ىأ ههتجولهلا نبك انعمموسلاهيلعىداذا

 ا مور هع ا ما فمؤر هدم ء

 : براغلا قا ثلا ىدبأو # اقرك ذياموهىتقرطالا

 امنا ودوكاهر الدوملماجب رثىلعتادعيلاتند و 'يثلاومف اماني آتالذ و عاست | ورافتسا

 هتلاامرماعل اناا يؤمغااما اول ءرغملا نماررثلا برقدارأ

 اهمال وتلا تاروعنَبأو » رذاك قايل اذا

 هذه ص أ وبووااهَسبأدارأا. بيدا لابس عنا لج بغلاف سوشلا تدب نعد

 هلوق ف ىنزاملارث صني ةبلعتلةراعتسالا
 كل ماد توم هيو
 راك ىف اهنيعءاك دنقل 5 امدعباديئر ان ارك د

 اذن مون اورغك يذل لاقو ىاعن هلوقو هنكزخ نملاركذ ذيج رصين أ دييادارأ كلذكو

 نارقلا



5 1 
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 اذه ةرهوملا الفكي لاغبالودكشم ف ىأنالفدّيؤ ةعنصا ءذهلا قب و نعول 1

 ل٠ستسيسمد
 ةفوضإملا» اهسالا نم ىهو دن اديممعياباولاكو هن هوتيسلاف ادييارامّل كن معزانالو ا

 متنه ٠ (ىد) ' هايلأو دازلا فزع ٠ ءابلالست

 من ينال راتكللا 0 لامتلا هاهم ٌقاطنإ 3-0 دييللاق

 رخلاو هدر ردة سل عك ملَخ داع ءاطلاد ودمى ىأىديفئثلا
25 

 زو الو لاق ليصتلاب قاع ومدح اديرتامنا كن“ الدرغتءالوادّقتتاق د اكرداّصملاعضوم

 ىأنادينالفيىلاموءاوقىأ هللا هديأوُدوُعلاديلاومديف ديو هتان كنأ نا

 َّى وعلا دعس نيب عكل را ربي لاك دباس ايا او زيزعلا ليزنتلا فو هق

 ناد بدومألاّن م 0 معسيط اهدا ىذا وعي دف

 عفا رسكالا اوسراندمسل 9 و مكيديأ تيسك اعمق رانيدبأك عامر ,زعلاليزنتلا فو

 ةداجاو متلك ى أمه اوس نم ىلع مه مهاندأ مهتمذب قابس ايووهؤامداناكتت دولا و

 ىلع نوع مهكأو هاوس نم ىلء ديد أوق ىنعم د _.بعوأ لاق بأ عمباواضلب وي مهشعبت

 قلما مترصنومهمكوأ انس موضعي واعي لالا مه« تبالد اوه ومب ادعأ

 لح هناك انته وشل لداكالو مهعيج ىلع نوثواعتن مسهلةبَرا راح ناآلا ولاملا ا عنج

 طاطا 1 ةعاجلاب مكملعش دل اىفو ادا مالطا وأدم

 هقلاتيقاؤا و اوم متكرصم | لهأ نع عافدلا وظذإلسا ن نع ياك هنادي و عماد ارضملا طاطسُملا
1 

 لهأن تعدل ماب انامل الام رش الاثيدحلاهئمو يالا
0 7" 

 -- هَ 2 26

 لبقو ةلئاسلا دا ملا لقو يطال لذ كابالا ثبدحا ف

 نعديلالوطَّقَك ايا ع نكس انا ند لولا ىلص هلوقو ٌةعئاملا

 بحبه ١ زتناكوا داو اَسْمَس ناك اذا عابلاّلي , وودي وطنالفلاقي ةق ةقَدلاوءاطملا

 نع ةلطن مدي ره نعل ,زجلا ىلتمأثيأرامةسيبكث يدسحو نه امو هوةقدصلا

 ولا ىلواانعم يقرا نبألا وي زعل ليزنستلا فو ةافاكم ريغ نما دبا ماع

 مسلوب كاذب #لام و ناذيهيىلاموتوف هب ىامىأديديىلاملوقتبرعلاو لوقعلأو

 ى رانا د ردع أسيلحد لورا ضيا وأ هراأون

 ةعامباهلاو ةعاطللاوُناطْأتا دلال يلوم دبوس ليلا

 ( نوريشعلا برعلا اسأل - م4

  عبناهرمأفاطن هلوق
 ىذلاوهيفىرهزالافاؤملا

 هردصو وطن ساسال ا ىف
 هتفيضتو هراوص”لضأ

 هبتك لااهرهأ ف وطن
 ويعم



 للا تكرثمدعنو هلوق

 قىذلاو انه لضالاءاذك

 هلوق ىلع هعدةنزةدام
 كانه هنكل حل ارك ذا نلف
 هيسصم هتكواولاب ناو

 ” (ىذبإل ءايلاو واؤلافرخ «. واولا لصف م

 ادا ديل اناث يك نضلولاق دودي ريمأنقا طق ىلع ىأن عجبا 00

 دشنأو ديزاجأن عل مف ىلعامهمجديلا

 ا :ءادتلا ٌفكوأ سنعلاعارذالا 9 ادسنس

 ار اديلافكس اذكى ح د همك ولاوهتقادق لال
 د مرعشلا ةرورمضلاسييلا ةملكلا مالّدر هنأ كلذ هجوولاق د ةهب كنوخالىوربو ىربننالاك

 امو عانَص يد أمها وهامدو وماطعل ى هاذاق + هلوقؤكلذوةرو رضا ماب رخ . الا
 2 م >2

 اهديلسقو الستزاهَلف أ اوهساكهيبشتلا لءاهالءأ سولي وئديل جرو الف ىيأ

 و بوري ىلا ةيسّسلا سول اديةغينحوبأ لاق واشد كن نءالعام اهدي قو ايلا واهالعأ

 | نيالا هيلع ششي نلادوغلا ى رادو ليثفلا ىلع صيف فيلا ويالكلا دايز فأن ع

 اطالب نوكتانابال اديتمسااو ةعينصلا وهما ودعتططكناسحالا 1 يالا

 ده دع

 0 8 و ولا قمتافناكعملا عمدا اود 1 ع لاو كيلات ةلاناءاظغألا و

 نأ 1 : ىنعالالاغ ا

 ددع انف 5 ملاصبألاَن املاك د 71
 1 م امعأو دب

 يا ا

 ”ىرفولب لاقوة مالا قوربو عمم ساةباورلا هذه لعوهفديبع نأ ةيادر و هراديىوربو 1

 دي لعاضبأ عمجتو اههمذتن أ كلولا#' تارسسكلاىلاوتل ةهاركءايلا فانغاامعث ا وادياوق ف

 0 ْ مزاخ فلأن رشيلا#
 همالم وس

 34 وُ نيهاصلا ف ىدلا ىو 5 اهنوركشي د يوقف كلزكن

 ا هدعبو ىلا رهبة كلتيبلا لاصيالا نامعئلارك د انف هلوةىف ىرنبا لاق

 6« مد #ود .هس5 ع م سود سس

 ' اهمزاخلاءاستتوشأو د مهلعقوءاسمسلا اءأام ينبت

 ١ لوقف ضنك لولا دينعود فعو يلي لكل تلو عو دتعحجاك بوكر لا

3 

 ًاديميلا تدب هع ومسريغكلذولاق رسسكلاو ملا يقزافبل سال او ءاشلا

 ةمب سس هبهع

 1 عدي لاموذلات الفإلاقنو هيلع تمعن أناس الا اديمدنع تر ديأواهتعتصامتندبأو

 مما )ةم

 هديملاىدين معلا دامتيدعأ اود أديم رام انالف ٌتنَدا انوهعابوةديطسيى أدب عومب د

 ةمعتلادبثبلا ةافكشلو الو عيزرمسيلالضفت نع ديروظن ءالامهتضعأ ىهذالا

 ومس وم

 امام راديو ازد :رهدلا ديواهيسسوةلاديو اهضيةئاهوشوسأ أَلاَ ةسفيانسلا



 نك (ىدي) لاو داو فرع * اولا لصف

 9س 8١ هم :هردسوو

 ىتااعتلجام م كس 3 الو ءواعاف نب 8

 ١ ه3 م هوم .٠ و

 قهاشلاب دولار 0 امودحتباثك امو يف ييس

 ىنولو ةيفماللاوتئلالا عم لالا نال دوه رعلا ضع بلة غلدذهو ارهوما لاق

 هيدبرب فافخ لوق لل_ةمىةذاضالا عما م :وفذح كدت يملا ى دهم

 م ومص وج دس 5# عد

 دكألا فصعنتنللا,ت دسسو 0 هدفت ار 2
- 

 د » 2 ىلا سرع

 نال ل وثتلا ا ؟ةمانسمول نا

 هنوينسمرك :كاذكولا را ارعثلاةرو تاتي الا فن-دأوسا ولا 0

 قتاكوامت الاهفدح اماه سبلا ٌيديمهلوقءار بمال ىلع يلدا اوىربنبالاق
 مهومرو_ر م« +

 وهز ةيدلاود فبدلا ىذالوقيممضعبو ةمرغام رعف لوقت هيدياهريغص:ءالباواو لصالا

 وهو اعيجب هي ل لمد الان مم«لاقد «ةباعجلان م جر نيل اوذو تادرس لوثتملا

 نمديل ع م أىديملجر وتبسم ”ءالصلا تَ ترصَق 1 لس وهماع هلل ا ىلص ىنلا لاف ىذلا

 2ث اسان ةمادص 9» ه بعيب

 نمىديهلام لاقي تسب .وهديت يه ذىأ هدي نمنالفئديىدب زيلا ديلا عج .وءادمل اواهلصآ

 تيمكلالوق اوددنم داك رن الا ءادنتب تلاقي اك هيلعءاعدوهوملي

 3-5 سو 7س هو

 ا .دالونطوامديأب 1 موو نكي

 م 7 0 00 ا س5 سم سن بورلاع سوم

 قد رطيام ىلع هدياك.ش ىدب واكد يا رض تي ديم د مس نا نالسنيدب و نةعض نطنو

 تاقاديهدنعت ذا كن ؟تدرأكافكديمو هن هديت ل ا 4 :رهوملا وكلااذه

 وم

 كس ل ضامن ةغاتد دب وهبل اىدوموهودوُمان افاديهد دعت ردبأ

 هوم ه س ومد

 ع ركلاديقاذحلا ىذه 5 بشوي س اصح نبا قكتبدب
0 8 / 

 رج نالدشنأو اًدمدت تاتا تديرعتل 5

 8 525 هو ر/ةءدهم لس 0

 فونكلا ذوق دمو 03 نير بضاو
 5 همس

 هددسمعي عك ده 0-0

 هديتَعَفَو أىأ لوح سه مأ أىدينأ ابا عقراذالوقتو يمد نمتذغقات هديلاق :

 هلالي قدي عقنةقدسل أنمى ورامامأ ومدي سنب هلحر ماةلابحلا ف

 اهاعنالولاق ءايلانمةزمسهلااولب أيد يودبري هيأ اولاوو دب :نبىأا هيلع فعاضُيو و

 ذهلشم لادبإ لةادغا كاذن وكن أروع دق و ةملكلاهذهفالا ةروصلا هذه ىلءاهنمتادبأ

 هيينصمو دك بصتلاءانأف



 تمالابوهاد_داو هلوق

 ةدامؤفو انه]صالاىف

 ىذلاو مكحمانم حوط
 حوطف ناسالا ف عقو

 يعم ةمثك جفرا دح او

 ف طمس اهقان_ثإودل وق

 نأ ىلع بصنلاب لصالا
 قة ى عقووةيعمالواولا

 نيسل انوه اذ رسل هلْوق

 لصالا فاك نئلمهملاءامطاو
 هلعاو طبخة دامىفوكس

 ةحي ربشلاو ءاهلا علق عج
 لوز هبومدلا نمي نظلا
 شمانهىف ىذلا فقوتلا
 هسيفعت هتك ها طمحةدأمإ

 و 25 ء 1 ' 5 د 0 و

 ىدنك ىد.ل وقفه فانك شفخالا اوك 66 ,ومحس ن هدم ىعوببلا ب ستل ]ل اولادل ١ ىلعماللا

 مخ للحق ممجصالو اونا نيكل ثم عباد ع قد نأ اهعج نالنيعلا

 و 1

 ىفؤدبلاتعيسقو م ادا عون ادمن ثم ةدودعمةريسيفورحىفالا

 قوه الاب لدشجلا# د دانأ اناىبءر «شلا

 سو )رى وو

 ل نع ىذا مامي طق لّدمالا نامه“ 5

 0 . الا لوقو مو ىرب ننا لاف عراك وعر العتابا هعاوهو

 35 ل هدءص ه ض <

 ىدانألاهحواطتد يل نق 3 ىلثم ةمعونش واماث

 قانعألا ىلااهقانشإ رانك 1 000 اماهءاس

 ونيفر ىلع مالا ثيل وأ هاضمألا التلف ىداألا ل. هتسنامزثكأ 1 حن الاقو

 مة ا #- 0

 انمواحرواضغلثشمىرت اديىدايالا دخاو موضع: لاقو دخاولا ظفل يع يوةينتتلا ف دري

 قل ناوئمونايحرونادباولاقفأ 5 ُ

 سو نع سه مومو انعم 6 اس عع

 امذهتن امون كناعنعدق »* لخشدنع ناواض_ ناي نادي

 ىدبألا عمجت ماندبأ عمود بع ودبل تمديد | |عمجت و متيوأأوب ألاف
2 

 0 1 ع ا +
 دشن و ىدانأىدبالا

 « ذة اعوس و هس سه راوم 1 5

 اننغببا ل تالضلا تحي 3-0 انيدبالاول-رالاب نام:

 0 "ال نرش وبسهدشنأهلو ةاماوةبديدملارغدتو

 «-او هم مم وم 2ث ل

 اع رسلانطبضدبالا ىاودأ #4 تالمعب ىف ىلصنعترطف

 : لن وتلا ةفرهلا مال ا تتاذهق ,كستلا مهن "او اهفذلقءاملا فذ ىلا جاتا هنأ

 رخ الالوق هلثمو

 ا ًااهرو عمللاوأ ةنثتلا قوأريغصتل اق الا درتالق فرحهم قذح دقو نيؤرح ىلع تاس“ 0-06

70 0 :”ةدقوهرغو قاربسلا دشن( «هباوصىربا لاف قر دنعىوروو
 45 

 : أ ع6 6-99

 ٍ 000 و ا سوط نيالا نط تبعت

 ملصال

 ١ ةنك اسرق كياهلصأ هَل" ئرهوملا هنا ونزل تاي قتلقمل و عاشو

 ٍ ا : باطاتاو: أد شنأو عنف عجبدا,أ هديسنلا لاو

 عدرا هنا نا تاه هتماقي تكمن 52

 00 077 2 ز2ز2ز 1 1] ز1ز ]1 ز 1 12ةية تا



 تيا ضيف شع .٠ ني ديو م كا لا ع ا ل
4 

 م. (ىد)“ ءايلاو دالانح » لاو دارا لصف ٠

 0 ا ا ل الزحف جاو تعا نا

 رى نموبب ع < بس ؛ لنك نءن اكئو

 كب وب رعلانع ديزونأ حو كب وءانغملوقي موضعي والا هانعم لوقت ممضعن باعث لاقو ا

 برسعلا مالك ىفّث اكن ود" الاربسسفتف ءارفلالاقو باعث هاورام ىو اذهذ كلي و يعم

 عمسهنأ ةرمصملا لهأ نم زش ىف رخو لاق هنا إو هللا عم ىلا ىَرئامأ لج رلالوقكر 5 :

 لاك. ِتبلاءارومهّيَامأ ءانعمتسسلاءاروهن اي ولاتف تل: ودم اني اهجوزل لوقت ارعأ

 اونذف كليواودارأ ممن كو نوديريناتلك امن ىلانب وحنا ضعباهببهذيدقو ءارذلا

 موءارغلا لاف لعارعضأفتببلاءاروهنأ عا كلي واق هن اكرمذم لع غب ةحوتفمنأ لءجتوماللا

 ىت> كايوهلوقن مماللا فذحامأو كلذ ق هاب الورعلا الو ارمذم نظل ُلمْعُث برعل دس

 هناكب وىلاعت هلوقف ىوجتلا نسم ا وبألاقو اهترثكل ب رعلاةوقتد قف 3 ريسصل

 هانغمنيب وضأاضءنلافولاق نورفاكلا بالاك :رئامأ م-مضعب لافو نورذاكلا ميال

 فات ناكل لاقاك تناكولاطخاذ_هولاق كيو قيد ماللا فذخ-نو هرفاكلا لشي العناكب و

 هب وسفك ذاماذ_هىف معلا وقح«إوأ لاق اذكواذكناكدق نكي ل وهناك ةروسكمهنإ

 اولاقفاوهنت 00 ونأكن م ةلوصغم ىو نأ معزف !هنعليلخلاتلاسلاه سنوبول بيلخلا نع

 قولو قب نأ همدنت انو أ تما ديراظافمدنوأ مدت نملكو بتي نيمد لسمىو

 دوجأوهىو اهيلعفوقولا تثق هوركمتدصق كن كل وقتف فاسام ىلع لعرلا بام

 لوقنالريسفتلا فءاجامللك اثم للف ناريسفت ولاقمدننلاوهسنتلاهانعمىو برعلا مالك 5

 ناكىولإتو .ليلطنالوقدياتي ىف ءارقلارك ذدقوروصنموأ لات هيدنتوهىرئامأن يرمسقملا
 وهو قزرلا طب هللا ناكف ناسا م ىولاققفكيدينيبامىرتامأ ىو لج رلا ةلوتك ةلوصتم

 ها صفتم برعلا اهبتكنولو ميقتسي هحواذهوءارغلا لاك معلاونظلا ىعملا فن اكوبهتت

 اهواصوف مويا باك برعلا تعج اكهنم سدلاعتاصوفمالكلا| مب رثك نوكنأزوحو

 0 معأدقاو عيصصاذهو روصنمونأ لاه اهترثكل

 ريثك لاق .نولايداوعضوم مساٌْيةصاخىربتبا ايبا (ءايلارسف)

 عبقري ٌفكلاَدَلا (ىديإب ٠ داّعلا كرف اَميلا

 ةكرح تمقتع لا اميفضتعايلا تنذف ينير كقامنزو ماللا فود ىثأ امرك

 1 سس هس

 حفلا ,ءابلا تطمضةبد هلوق

 ماعمىف ىذلاو لصالاف

 تعسروامن وكسس توا

 هنا لستتر . راسنا

 هعيفتم هتك



 مركواضيأ ىوريمّرغوهلوق
 ةييصصم ويك

 لصالا ىف اذك مد.هلوق
 هامللاب بيذتسهتلا هلصأو

 هريفتم هتك ]مهلا

 طمضادك قجاذا ىضوهلوق
 هطيضوبيذهتلاو لصالاف

 ىو ىلوك هلمكتلا ىف
 نيطيضلادؤيام سوماقلا

 هسفق# تكا

 ىفهؤار تطيضرتنع هلوق
 مضلاو فلاب ل _مكتلا
 0 اهقوفتكو

 هتك امم ىو سه هنأ

 ع ريمجتف

0 
 - 2 ع 4 و 5 - ا 6# مل - 00

 وهو ورع نبهتنادبعي رم هنأ ثيدحلا فو طوق لامه 91ش ذا طئالا يف هوليق وُللاو
 د وو وو

 اذهب شأاموأرسك ايمباصأ ىأ أود ىعوأف دب رضلاق. وذاكوأ أبرخكىأ ىهودقءلاصخ ملص

 ءايلاو واولافرح « واولالسأ 2020م...

 0 © ةمعما , ةس اع ه هوي 000 وه ع

 ١ 3 اليا هلوقد قزاذَمَت ل ةيد ولينا وهد ىهوفءاقسلا تيهوأو
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 ٌتدودق ةاديد اانا قب 3 ناوأ ع مكرطملابعبتاذاباصسلل لابتي وا هقن ةئر ىلع ردي القت ىأ

 بذنوألا هيلازع

 وة تس 7

 احرص امر دس 5 ايرلا ليلو جرب ىو

 رعاشلال اه ىهولاقيئذشلا ايدج رس اذاوا اجاعّسلا از ازعتكوو

 ٌفعِضاَذا ىهوو طقساذا ى موو َقْساذأ مو ىنارعالا نبا مما هب» ءاول بام 2

 دشنأو ئبار ءالا نبا ن نعاهشعْشبامم بلا نال اهقدل كذبت صولا

 يام ه 5<

 فئاوطلا اهنمٌضَوراف اهمطت ىهو 0 2 ةيهو تطسضاك ىطقت

 فرج ىرمكحا فو بت ةلكى و 0 9 مدقتدقواشبأ 5ث ىهورجا ةينوىوريولاق

 , كاذكمتادب لود ولاَقبو ديد-متنالفايثلب ىولاقيو دن اكو لاقي بمتلا ءانعم

 "ىرهزالادشنأو

 و ده

 بواطمضرالا ف ىذاااذهك الو + ةبلاطَولسا ىو دنماهمأل ىو

 هانعمو ماللا مضيهدشأ مهل وهريغ لاق و .مالل ذك كلذإ ومد ام 2 اوصةمىودارأامنالاق

 سن 2و -

 نسل هلا ارفلالاقو مالكلا فترك را ودار سياق

 لعح ملاسرلان ركع كلذ لاقي ملي ورا ص ا دوصنمو أ لاق هن ارداقلاوهولاجرلا

 مها ولاقيفلد ا ءاهي قكب ىو ثيللا ادحا واعسا انين وةدسحا و ٌد-!كناتملكلا

 رش لاَ
 اهمقسهد | و ىف : ىسدقأ و

 علددد 26 م موو « سوع

 مدقأ نعل بو سرا ولا لبق
 ةلوصْقمىه لشن لاف ناك ئولوقتةدتا كاوذفف ان اك قلع ئو لد: دقو ئرهوملا

 هوسس معزف ءاشي نا قزرلا ًاطسهتاّن اكيوىلاع:هلوقامأو ناك لوةنفئدت ع ىو لوقت
 اوه أ مواعردق ىلع اوماكتفاوناموقلا نأ ىلع عقو ىنعملاولاف نكن مةلوصفمئواهنأ
 رت اولاقتفنو رمسفمل امو لاق لعأهتلاو ازكهاذه كد دعن وكي ن اه بشرا مهل ليقف

 جانب يمل لاق لين درع ابدي زادشنأو



 544 2 (ىغو)  ءابلاو زاولافرح « واولال سف
 يقم كف نمل ف الحدب هنأكتابهاذاهتمّسمك

 روصقم ملا بيذهتلا ديدشتلا هسيفععسيإو فيفا اوم تكامل عورتا

 0 واه زيكو نغسسلاالك هامل ْئ دولا ن دلال رثعضومايلادبثكي 1

 ىذلا باجي زاارهوجدودتءانمملا وفنولا نم لاش وأ لع موه و رْصَقنإ ةيودعانيملا بلغت لاقت نول

 نباامأولاهريسغالدود#م حاملا هواسءانمملا لاق ىلاقلا نع ىرب نبا حو حاج لا هم لمعت

 لاو عاملا هله اميفالخاةدجر لاما ادور نشك لامو اروصتساا

هيل وديوان قولا ةدحاوروصةمونأ لاك ولولا ىو ديون دحاو ىنزلا سايعلاوثأ
 ردا 

 ٍ 6 8 ةانوةيزاج ةزيغ لاقو اهقالةيثو تيعمقارعالا نالاق ةردال انوا دولا ىهدر# وأ

 ردك نب سوال كا رعالا ناد شنأ وعما ولولاولاو لاق ردا

 2 و 5 هس ه م« طا

 فن ةاوطلااهتمضقزافاهمظتى موا زال ةمئو تطأ تطل

 هعضو هقروك ذموهو زجانةيهَو كور اهماظنن متصلا ىتلا رك هتعرسف اههبسش

 م لقا ءانرتمالاوولا بيذهنا ل اوديو لبو زل نمد

 عج قيبارعالا نبا حو لوف ىلع يمردصم ىهولاليقو ىهودعجوئشلا ىف وشل ىشولا
 هم

 دشنأو زذانوهوةنهوأىعو
 «م9 عد هم و

 دادس اتق يهو دادس #4 دن ذاهب 20
 م5

 ةمرهنا لاك قش ادهن است دهن ويعلو ءاقّدلاوئدلا هوو

 ميظلافةلايسلا يس هالك تيهودق تعلن ٠
0 
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 ايفو ىبت“ اًقسلا ىو ىرهوملا ىقودقف هطابر جكس امّلكو ا ىقرعماو

 ةئيطعإاىرنبادشنأ 11 ل.لققرتتوهوريغدتل |ىلعةيكوونيكسفلاب ىهوتاقسلا فو قرا

 ىو هرو

 بدم أ عقارناوننؤلايدحلا و 2 عقاري هولا مالو 3 نا ىهوءاق سا ىف هلوق ىلع
5 

 كولا وذ ىغاولا.ذارملاو فرو ىلباذا اهو ىهيسوُنلا دقو هوب ن عشا

 »5 3 هم

 ىاعت هللا ىضر ىلءثدد-ىفو هنيوس لق دكهم هنيديو هوب هناك عقار ومن مؤملا كدريو

 لاملافو فءضو ا :زعف ىعوالو ىدريوم ع ىفامع اوالوهنع

 :ؤامتالقلايَوب ره نمو 4 هواقس قوبل
 7 1 اق مدع

 ْ ةبرقلاوبوثلا كاذكتصو جرم اوررمتاذإ رقم نر هرحأ يغتسل نادبوطل

 ىفاذك لقعلاىف هلوق

 ةدامؤ عف وو تيهو هلوق

 رشع سداسل اءزجلا نممطظت

 (نهامب اوصلاو تزهو

 هريفع ورك



 جانملا نهدي رع الترا
 ود ءالانوص* هلوقو

 نب اهدر 10 با اوصلا

 ىف عقوو*احلا بامىف هدم

 نماخلا ءزملا نمرطأ ةدام
 أطخ ممسملاب ناسللا نم

 عينت عمتك

 (ىند)  ءايلاو واولافرح « ءاولال ضف 2225و

 نورتي ىأمهدج ىفاوتيفمهمققمشلا بابسأ طق الهنع هللاوذرىلءثيدحىفو مترتفو

 ىثعالا لوقو 0 وبل عجل اَنونقدَح ومهداهتجا و مم ىف

 نونلايالو نول كيو 5 يركشَيْلِإدلا عدبالو

 ىذلاوئربنبالاف ةفوقومةبيفاقلانال | ندكسم!لا عامتجال تالا فذ ناو

 * يض الارعتيف
 ثوتتلادالوروُمملا كشوب 7 هىراشد و اد هلا عدبالو

 ىربنبادثلأو لالا 3 ومرورا ورامافاناومالوة فارما عدبالى أ

 ”نسفوسلا موا ماهقؤ مل و نوتاولالكلا لول يلعن

 ٠ فا لعت ري ةينادو 3 د-كنأوثيعأ اذا ةيناوُمقانلبقو م جلل اطراف ُةيناوةقانو

 لمعي نبال دالفو رعبالومبكبالىأ ءلضأ و ىبال نالفلوقناهتتع أو اهتمعت  انااهتدن وأو

. 0 1 37 5 0 

 دشن ولازال ءعاذكواذك

 .اراتسأ دقات بلوك « مه-اوفاطاذإَنوُساَك
2 

 نملدمك بف ةزمهلامايقلاةئيِل هيلين ودان ًاوذانوءأ ماو راو كلذل فاو

 ىهنايسلا, لاهو مايةلادنعروت:فاهيف تلا ىهلقوالوسكل عجرم نالدب وبدسلاكو واوا

 ىرهوطادشنأو اهتمعتاروتئأمنبيذهتلافو ىثملاودوعقلاومايقلادنءروتما مفىتلا

 . ' يريغلا ةمح ينال
 نوسف علمتم 50022

 جامعا ىف ىَتشلامُ 1 * اع عبر نمأنأ همر

 ١ كأي يادهارا سول داو فرخ دان ةزمهة_-وتنملاواولا تلد ىر الا

 دد“ ىلا ةرزورلؤ م 5 وهم ودع

 ازونرش صوتو أب تبذل دعو دز ميول أو وهو هرفس

 هداك
 . مساج قف حأ جاب احد ريذو ف رزأه يع دازو لو لص أولأةا» ال ادحاو بار ءالازا

 7, ,َت عم ه

 رصقن و مدلك وات انهسعت ذىاينتالو ل بوزع هوقو موف مجأو عضوم

 ا 0 هربت راىأ هيف لن ا ادملاو

 و 1 ل عم م 96

 11200 حسدقو 0# هبوب را

 هدميف بيص'لاقو

07 [| [| [ [| [1 11 
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 0 اا"
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 ' را هز ا ا

 نا (قو)  'هايلاو واولافزح م واولا لصف

 نا ىأمكري موق لدينا ىاعن هللا لا عاببتالا قمع وكن :وشارغالا 25
 .٠ :- . - 9 85 سدد م 1

 م- هزمت هدمه نمهانعمم.مهنافمكنممهاوتب نموىلاعت هلوقو مالسالان عاوضرُ 3

 قوى أي ءباذ- ديا ُلريذلاو ىلا عت هلا لا هتلواذايلور مالا تو ظ

 1 ١ تع ءالوهن مءال اوي أعود نبال اولاق و هتعاشاوك الارز

 ضعءلن ءابضعل !:ءهعغقلا وو رسسكلاي*الو تدان" ىورو جفلارءالو ىث :وطلاورف قالا

 مهم [[

 م رلاو ذ لاف اهزيمو :

 ماا ءوج ونماياضقلا هوجو 0 انآ موسللاَعسااذاهاو ظ

 تن ”انالو خا وباع هوا لصالاو لاق ع اركن نعل فشل د از نمأرلابْ املا وأ

 لباد وأ عاراألاع ع 59 :ماقملان مى ايصال ولا ىذر رع د>قو عسابا قبلقلا

 ريغن مادبا هتسطخأ و هققسالاب شويطشمرغىأه احلف هيلو تلق هملوم
7 

 ب عمو عد

 ل والا الكويتي افرع هلا رات دحفو هّنسلوأدقف ::اذاك ظ

 وهىرلاىكىردأاه م١ معأهقاو باهت يرو كسها تقام

 قفا يبدو كونو" ار هلا ةستقزيانع تأموأ ف ةسفل تيمو ا ووهسانلا أى أ

 نيعلاوديلاو سأ ًاراكءاضعالاب: راثالااالاءاعا دورراج ىلع لدي ناكثيدحلا فو وو
 3 هدو ع 9 ه صرع

 تيم وال لرديغلفلولا .ووءامعاجب راهبات امو لاقي سأ رلا ان هه ديدي راغاوبخاتللاو و

 ةدئازءامالا مهو لاه تن :رةت ارقى لام ننتغل ل ءازو ومو غتر دل فتاج ذلر

 امؤكوالوأءاثموءارغلا لاف هيلع باع ىأهملعئوسسا راخالا ىلع لوس لاقي واولااهجابو
 اولا هدمس سنا لاق و 0 دفاوثلاو ومالا ةلامجالا فكل ()

 عقود .ٍ 5 0 سول م يع و8

 ىأ تيووناوووف عاركن عةربخالا قوواب :ةوايثو نب كودقورصقيو دورا بتل

 ىو ا ه-

 قال ارذح لاو تفس ناشنك

 موش و ملا م ودة

 را #* اهنا فوترهظو

2 0 ِ. 

 قرهوملا قريع تن وأو ب رخف نحال ات ودريغَكو ًاوقاونوب بولا فيعشلا ا ذاولا ميسألاو

 سيقلا زم لاق الاوان وول فشلا

 ا

 لكرملاديدكتلارارابغ ترث ا قل لعاب امام
 وو «”- ع 9و2 0 1

 مت ريصقى اح دن وذا 0500 < امنع هللا ىضرا هانأ ف صتةشناع ثيدح فو رصين ال

 ( تورشلا براناسا - يو 2

 لصالا,اذك هتيلواذا هل وق

 , ةدعبامليلديهشيلو هلعلو
 و ههبتكو



 ءايلاو واولاف رح .«. واولالبسأ 2257

 1 017 هم

 | برا ليوا ىنلا كووسنيؤراساذاو ثلا ىلع ىلوتساوردصملا عضوفاعوضوماسمسا

 هلوقو ىأنوأهنع ضرعأ
 5 9 هم ام س تمس يامر »و

 ىدوورابداب ردسي ردو 5 هدول ىلءىوؤ م ااماذا

 مسا مصرس 0

 و ل لعب هِياعربجتهدوب هنع ىلواذا ناك ابملهنأ َلَعلَو هن دعت سوو نم وج ايها

 ىشعالا لوقوهلالهيلع سمأ نال قع انه لتي زاجو كما مف

 83 يمدد 02 ل مهد

 قست ن يجاهريخنمافر ظدخل ع اهعيطتسنال كلو ةجاحاذا

 ظ نوكبتنيذهلا ىمعيتعٌ لوو هولا تلو نوكيدقو لضوأو فذفن لن ٌتاودارامناف

 | اقلت ودوف لوجود .وىأ مارطادصتلا راسلوا قلد .والابقاةماوتلا ظ

 ا لابتل وللا دهن اودلاو الست وحمار اهمآو اوم موه هجو لك اويلاعت هلوقكالذكو

 ىهرابدألامك وأوبىاعت لوقكاذكو ني ردم وت قاتم لاعافارينا توك كمل دلل ولاق
 ووك. 65

 ىع مت ءاويو تملو لاشي ولا نبيل نوكق دق ىوصلا ذاعموب لاو فارسصناانهه

 1! ا يب زعل معلا دعاو

 و 9م -2ّ 9

 0 رصش ىلا ا * تيتا طاوس

 ' افكت سانا نم "ا 2 يشيرون ى
0 5 

 اهلي لجوزءهاوقو سدةلاَتَ "هلق نع ابنح قام اندوبلا لوف زب

 اوه ىعملاو لِ اوهمهرثك ًأودو ةغللا له ضع لاك نالوق يفيقوه وجبس

 لاكاهالو لوموه ئرقدقو ةهملا كلت ىلا مههوجو اول نيذلام هةهشو لخأ لك ىأ باب

 نيلوةلاالكو لاف يراها لملك لأقوال ىأ لوم وه وقاد نحدد

 ظ كيااتدل عيبا قابوتلاو يشمل ولو لوو لودق جهلا فذ أ اذابظر ةقلاقنو زا

 ًااذكرمأ الفتيل كلوفكاردصم ةءاَوَتلا نوكتو نمل كلذ را البراييلود مث مواعم نب ةعلس

 لبالا نع لس هنأ تددخلا ىفو رأى اه وو رن لولو اذ ذكسحو

 ىأماشآلااهتاجن مال هذ ال وةسيآومالا رب دال وٌيلومالا لبق" النيطايشلانانع أ لاقف

 اياهذامرايدان روكي ن|تربدأ اذاو رابذلا هلال بتي هيحاص ىلع تانقأاذا امأثنمذا

 نوكيكوجلاو ص :رءأاذاهتعىلَوإ وواربدم د (راهِهذاَذاََوَ و ؟نيئلاكو ودقو اا اها



0 
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 62 كيو تالاف داولافرح م واولا لصف

 لوز ءهلوقوهو ماللارخ 57 ذة ها نمر قد
 ىول فني وا وباوول تاوءالعلاّنب ورعولأ ا وواثثإواا ولدة ن أ ىوهلااوعّشتالف

 نأامددحأ ناهحب .وهنففةدحا ووا و اوُلَكْنِإ وأ ارق نمةءارقامأ و افادتي الا

 ناكناي اًولَتتراصفةزم_هةمومخملاواولا نملدنأف ورجولأ أو مصاعأر قام نيوا واو قانتول_صأ

 3 .رط مؤذ روذأ ف لبقاك اوَُمتراصف ماللا ىلءاسوتكرستح رو ةزمهلا تحط مال
 ةداهشلااولمنإ ىعملاو ىلا ننال يالا نماوات نوكي نأ لالا هجولاو لرد, بقف ةزمسولا

 عاركىحو ىمعسولا دعب أب رطملاىلاؤنيب وعتاد مالكو يك اذهولافاعو ةف ٠ْ
 رطملاى لو 2و عب هذي وألا هي قست ىلهابلا فز اناس نة وأ كولا ص وفيفا| هيف

 كاذكوهدعبء ىو يا 5 ولا ىلإ هال اوى تعصي رضرالاتيلوو

 اذاورطملادع ف أب ىذلار ملا م لا لام ىلءْنولا ىهدالا لايقل عنيك

 ةمرلاوذ لاف رد ملاذا لنموهوبإلاوهنمسالا ديأ
 هم س9 و92 دض

 و اغكلامعن يهون متل ل 1 ىافيلانجع رعهمأ وا

 رطملا لولا »اره ارك ”ةىربنبالاك فورعمدعبافوزعمى أ كنمٌةملوفرطمأىأ ولا نمره ينل ١

 دقو-4 اوقو ريال ديد_كنلانىلولاوه لاق و ةزج نب ىلعام-ملعٌدر ودأل اونتاهدعايت و هرصقلاب

 الدو انت ++ مهلوق نم ىيلدأفورعم ىقسمل ًادقءامعمركب وألاق نورتي نالوا

 3 اروح اق نم ىءاسيلوىلادوس مدل جو فورعملا كلما رانا وديثأدي ومقال ظ
 قرضَتوَفَو رعملابىفك_ظعمانعمن وكيت ارو ولاق 1 ااواه رم ٌسحاص أملا

 نمل مث ىأفنال لاقت هوم 'ونيعت م هىأ نال ف ىنإ ىلعءال ونالفونبكلوق نم فلاوقو 5

 [5 ةزمهتر 5 !اواولا نم اولدباة لوقا لصالاولاق فاوكادَح اواو مل ىهو ءال- الا

 مكحملا ٌدَحوودَحأ كلذكو ىلانوكالو ىشعالا لاعنأوءانوف ها اولا

 7771 رعاشلا لوك نمئارعالا نا دشق اناس
 اكيكرلا

 اهانعمفىذلا اذهكلذكفنلوعذمملا ةيدعتم قس وقم ىنعمف هنالئاوعفمىلاهاّدعهناف

 ندح اوفاصارفل دع ءالوقك انو وهن اكفىلولا نميرضدهنالا رد مك دكرلا نوكدقو

 وأ رَد-ةلالعفلااذ_هلارد_فاككر هلوقن وك رو هيلع ءلرا عمو لوتأ كِلَذْنَم

 شما ماعيكصرل اهلوق

 لق د وانك لصالا
 ىذلا تدبلل ضس هللادجر

 هدفت هتك طظذالااذههيف



 هضرتعاو ءارلاسوماقلا

 هريغو حاصل افاعدحراش

 رهظتساو لادلاب هنانم .
 هيتك انهروك ذملارطشلاب
 يعم

 ريس سلا كسلا
 4 | دعم دا عوج ردد ةطوه نو هوم 6 0 5 1 ًُء

 تركى كل لولاه دمصلا نلف أ اذاف صنف, لجراتد.ثذ اولاف نأ هربخ ىف لشد أف ىسعي

 : لاقو همت

 : 67 هم وروم وو هلو مودل : ه.! 3 سا وسع

 5 اراك 5 مهتدصموقلا مطي لو ناك ولف
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 ىلوأ اقف هباعص ا دنءحد - ةعنأ بحأو ىيرينأن سعال ناك هنأ كلذوةباكح تملا ف كوأ

 ٌ نيتها ذيع ماك هنعهقلا ىنر سأأث يدح فو كاذ ىف ىلوألاقو ىرخالا ىلعمدس برضو

 لوسر تكسو فادح لونا لو هيلعهقناىلم هللا لوسر لاف فأن ملاهقف هنعمقنا ىضرَمفاَدح

 ةلكوهو نود ركب أمم كنمب رقى أدم ىسشنىذلا ومكلا كو ألاف مثلو بل

 هديسنا كلم ئامد راقدانعمدمع رودي ه لوقو ةهظع: نمافا اذا لح رلااهاوقي فأن

 كذهلارخد يأ لوق و لعفال م. هنأ ىلع لدياذهو لاق لدا اف الاثالو وأ احنا 1 و

 ريماس ىذااذ ةىلابألام ىلع اتوا من

 كيلعا وناكاذاةيال 9و ,وّددح او هال د 2 وبرق م ونعب ن مانبلاّتد :رئامذدا اذ ادار لاق

 الووالاو نال نيب لدد ىلا لعأد عمق رقىأ ىرادٌكوهرادورشو أري

 هيلعلاو و هو ةعباتم ىأالوا ىلعءايسثالا هذه هفاو ه 1 ةعب 'اتلادال اولا و عداتت ”يشلا ىلاوت و عمات

 رنا ءادحاو نطاذا كلذ و امهثنب ىداع وني 'ردصنيبهحم ر ريتال ىلا ولاق ادا

 همصألاقيو الئقامهنبعداتيو ًةنيسيرافنهتيلاوسمنيتسمملا وبسرافلا كاذكو هروق رون *

 اهعات ىأبتاكلااهالاودقو كمان [تالغاشا ىلإتااونو هابتاىأ الوم سأ الث

 اهل ابا باهل مهسرف ىلعناسرافل قا لاقي 1 ل

 ىلا ذإالوقهنمو 5 هلا قيساذاةياسغلا لئاشدع 1

 نموهيلاهقسب همام ناين ادمآلا ىلعهؤاليتساو « دمالا لطلوسأ اذاداوخلا 3 3

 فورا نمامهوىلوسا ىنععىوتسا كلذكو هملع ملغ ىأىلام ىلع نالف لوس لاقي اذه

 ىلاعت هلوق هنموءارغنلا لاك اله ىنعجامولوالولمهاوقاهنمو ميملاوماللانيباسويف برعلا تبقاعتلا
 ديم<لافتو نيقداصلا نمّتنكن !ةكئالم اان أنام

 د
 ومص 208 ل

 انيلعال بت ماطق م أنبا ار ىلءامول

 اشم تسل وأو ارب انال_ذ ترو لاقي وولد قو هنو هتقداضاذاهمالاو هيلا ىمصالا لاهو

 عاللا تاب رخ َح ”1قىرهزالا افورعمهملاّت ديس اذاافورعممّسلوأ ًاوارشو انس كرفت

0 



 200 3 ركب لكك نا جنا 2 كر انا 000 5508 3 5 يع زيت
 0 1 ١ 1 م 6 لن

 "ل (كو) ءايلاو فاولا فرخ ررازس

 وندلاو برغلا لولاو .ةيالؤلاو ةيالولاو الولاووتلاو ةيلولاونالولانيبلءناو لو.ذختاهالوو
 2-2 ع

 كيمعول ادشنا و

 انايحأرا داعيات «ب ُفَدَكىَونلاَن ىونلا كونو

 كلذكو هيلوفئشلا هس وأ ًاوداشوه وام مقوم كلايهيلي همل لو هنملاقي وو دعاة ءابتلاقي و

 فورغملاهأل اوأام تلا ىفلاق» وافو هر عم هدم و ”ًامسفتال و عيسلا لج رو دبلا لاول

 نالفلوقتوةش الثلا لاعفالا نمنوكرامنا بمعتلا او ايعايرذن ةوكه ذود شى رين !لاكذاَش وهو

 2 8 عما

 ليلا لوو يذلا ءالوواذك لمترمالاهالووديلع سيدو ساسلوقنام سيل لوقو

 5ةدع اسلاهو كب راقيامىأ كيلي لود

 9س ودطد وم مالم واع عع 0 - . ل د ا

 بعشنت كيل ونود اوعددعو :#© بنتن نم ب>و ِروُصْع ت رع

 ٠
6 5 

 ك_لابرقأرم لا ىأدت اود بولا ءانعم وأكل َلْذُألجوزع هلوقو ةبيركة لوا دو

 معاوهوهوركملا ماو كأول كوأذ ىلاعت هل اوقكلذكو هلا نمسا بلعت لافو | :

 ىو ةةيص

 هركجتامل_هيجانأ اكلت ىأ مرو دا را ” ىو أ ىبعكالا لاقو تءراقوأ توندا

 ىضصالادشنأو
 مص ع ومص

 ثالثا العد تأ 2 و 1 و اهنمْنيسداهنيب ىداعق

 لزاامخرت لاير ومتالا لات ن1 3و حرم موىلعت لاق ديزب نب راقىأ

 كلو ىرهوجلالاقو كتافْئدىأمورخا هلوشودن افام ىلع هرم رع رش ”اللح رلااهلوشد

 د طا

 رعاشلالاق دمع :و وددمت

 3من مبا زدلل لكو #2 وأ ءَلَو !ممكوأَف :

 ىذُت ”اهل[ ساقط ]وةهدم وى رب الاف هبالز رى كل يءامهيرافءانعم يمدالا لاق

 ارفاوطا انا اَنْفَصَح * امدعب سلا ضان وأن وأ

 ا 3 مالا * عسلاهو

 1 2 همم

 نمت ايس رمل رلالوق اوق *« اهاىلوأ يهفنال ع ةلوقسايعلاونأ لاق

 لوقن ناك هنأ ة فنا نبا نءىو ربو ىل ىلوأ لاق مي-ظعنمتلف أ اذاف هلَكو أ ةبمصتداك امدسعت

 داكه مش مريس اداوسلانوك نأ هتئاو تدك ىلَق وأ هرادفو هزاوج ىف تمهتاماذا

 ات

 ٌرصقلان وه ةالولاهلوق

 حراشدب وصائرسكلاو

 دركيملاعبت ومالا



 (قو) ءايلاو واولافرخ ه. واولالصف 5+

 5 ع 0 5 - . 3
 قارعالاننالافوةءلووهفرعغ :وآ كن هرهظااك وام لك لدقوةءذربلا تحن ىتلا ةيلولا لدقو

 ٍباوْنب رغلالوقىف

 داك 5 اهيردواسأةب وأتاذوع
 مسأدس

 س 7 1 وع رو هس

 لاق د عذارتلا ىهوانالولاب هك ار روض نما هيل ءامهب_ثةعذرب دريل | ىهو ةماولا مسح ةنل ةماوالا لاق

 اهنأديربةيل اوأتاذنع هلوقف ممضغنلاف دقو تيكن لا نبا لاق هو ىمضالا لاق ىرهزالا

 عج ملعحاداانال اًولاور روتصخم 9 لاق تنمسفاهنء تبن انتع 0 طظملا ٠ ند ودعا لو تاك أ 1

| 
 هلوقدنمو زكأ او فرع 1 منشن تق توك ىلا ةعذبلا هو ةملولا

 و5 «#2» 5«

 دود ازح موهسلا تاحنام * االولا ىفاهسؤ رانالملاك

1 

 |اههح اصزيقىلعسكعتت داك ىلا ةقانلا عد االولا قامو ؤراناللاك ب هل اوقوف :رهوذلالاف

 ريثك لاق اشيأايوامسج وتوعنأ ىلا“ ار ىلع ةماولاخ رطن

 دومننلولا تا اهكراحو »+ اهق 3 دواي ناسا

 تاما منالاهنعىبنل بقال ىهانالولا ىلع ب را سلم نأ نا
 1 « هم ”«

 م

 1 نمهياض ارا ملغس ااكانالو تاؤدلا ارضياحم كلذزدغو ٍتارتلاو لوشلاابيلعت تيرم

 مق

 دحتو لحربل مافاسأت بالا ين هرب زلانب 1ث د دق و اه هر دوام واهضشو و

 ىبارغألا نبا ريضتلا اوقيدّسل كولو عق ةوفا من ةما اولا ىلعة علام لا مظعناربش دوغ

 نمىأ هالو ل عفالومستك يسوع قسط سايعلاو أل اق وبما ع داتلاكولا

 لدنو زرع ةلوقو الوب هدم لاق قدعلا دوو ادع ضلوا رت ال وون

 ل>وزع هلوقو ايلومنذتادبقذ هللان ددنمأ يش دبع نملك ب لعن لاق اًيِلوناط» 0

 | مهديزي هنالمهل ناهرب 00 ١ دو يادجو مهجاح وبي اونا قصماوبأ لاك اونمانيذلا وهنا

 ظ مهود ع ىلعمه هريصتقاضن أم و يح جالا ودّتشا يذلا ولحو رعلاعأكةباده ونا

 مهلاع نسخ م-متازاجتوم مءاونىل اوي أم ماو لس :و مقلم نيدىلء مهيد د راهظا و

 كوبر وهو كاولاباهبشناك اذاعي و ول ومهم قو ءاهلاب ىثنال اودعلا 2012117 و

 (بيرقلاو حاشا لواوهالولا مسالاوَت دلو سمدقو وت نك امو ىلاوابهبستقيىأ ن.لع

 قولا نكولاو .تخالانباوثلي ريشلاو فيَ اورادا قول اارعالانبالاكو ههيشو ملا ناك

 هالو و



: 1 

 141 (ىكو) ءايلاو واولافرح « واولال صف

 و هر .و 9س

 عباتلاو حلاو رتصانلاو ىدعملاو تا مهينلاو كلاملاو 3 وينك ةعاج لعق

 تايد قاهرثكأ ولا ءيلغ ملا قتلو ديفا رتلاو هيقشاو فدا ملا نبا وراثساو 1

 وهفدنماق وأارم أهمل هيفدراولا ثيدملا هين املاح ولك فاضيفْث يدا ىف

 قئعلاو: ةرْْلا وبسنلاى خفلاسالول ءاممإلا هذه رداصمفلتءدقولاق هيلو و هالوَم

 هللا ىضالوق و ريثالانبا لاك مولا نمةالاوملاو ىلا الواو ةرامالا ف ركنا ياللا و

 ىعءعبىفاشلالاقو ةروك ذملاءام-الارثك أ لعلم التنك نمل _سوهيلع

 امهلكومالزب رفاكلانأو اونمكنيذا اقوم هنا نأب كلذ ىلاعتءلوقك مالسالاءالو كلذ

 بس لسبقو نومك وأن ندؤملك وم تحس ام مع ىلاعتهنلا ىضر ىعل ارعلوقولاك

 2-5 هدم

 سو يعمل نها لوطر كالو الومسل هيعمل يني تسال ماس نأكلذ

 5 سمع

 ةيسنلاو نو و اووهفدحاو أكو نم و هال ا نمر ونيل أف 0

 تأ عبد ن يعم اوه درك منال ىو اولا 5 راما نمل ىو كولوَم لوكا ىلا

 قشعملاءالو* ”الولاوٌدباركىأ عفلاب٠الوام مند لاقي و اواو ةيناثلا اوبلقو ىلوالا"ايلا اوفذ.-ذ-

 ةئرووأ هقتممهتروٌملا تاماذاودو ودعاء الو نعي هتبهنعو ءالؤلا عيب نعىهن ثيدخا فو

 ءالولا ثيدحلا هتموتلازالا.لوزيالف ب سنلاكمالولا نالهتع ىسهفغب تو هعيبتايرعلا تناك قت

 وكن مث دا ىفو نالفءالو مهمل اتي نول وملاءالولاو قم ةثرو نم ىلع الاف ىلكالل ى ربك
 اذاهلز وجال هنالاطرش سملو طرش هنأ مهوب هرهاظلاه هلابلوأ مهذختيىأميلاومند د

 هيفيسلا ىلاداشرالاوهنالطب ىلعمسبنتلاودج رتل د.كوتلا ىنءعوهامناو مهريخملاوثنأا ذأ

 مم:ذاتسنلف كلذ سفن تاوسّنإ ىنحملاو عنتمةهو نم مهريغتالاوم .هايلوأ ذات سااذاهنال

 ذل لوقامأو . هنوعنعمهنأف
 ده2 همفس وه م سمع

 اهم اهَقاَسةفاخلا كوم 5 هنأبس ناجردلا الكت دع

 ةرقبلاهدهتدغفلاه 5 ”ك لكلا تتدغف هوقو يزكاميننوكت تأ ضومشما 1

 هتسسلوو سهالا هلو دقو ةفاضلا كومنيجرتلا الكت أب سكت لاق ناك ًادتبا مث مالكتلا عطقو

 ئىذلا وو كلذك اينذاهالوو هيلبأرماذ تاعسىأ ىنارس ءالانءان نءابسن ةنوساللا هبنتلوومابإ

 هيلتذئنيحا منالريعبلارهظىلعتناكاذا كاذب ىمسنامغاو مالولا عاهل لولا هزل



 (ىكو) ءايلاو واولافرح ,, داولالصف ك6

 | صلا سمي تاثلخم بف كاتارباشتينالاو اا عالانبالاق هوو لعالاوخاوأ

 ةالاومالوىرهزالا لاق هبحأاذاانالف نالف لاوس احوأهيلا اويفىوهاهدح أ قه نوكت 7

 دقو اهراك ن عاهراغصاولزعا ىأ اها نع مكمل ىناوحاولاو لوقت برعلا تعممث ا ىنعم
 موضعي د شنأو تزيتاذا ٌتَلاوتفاهانْسلاَو

 اكلاحن نماهل واو كامب ب ُتدصأ لانهما فى و
 طيبا لوقا نه نابي ىكاو

 اهصانباقسلا ىدرىلاو « ةسح ىو تناك اهنكلو

 ناهد اذا اهيل ههأ ا هالو 5 رالأ وي ىل باقل ٍِس دو

 11 يداوفو اهانأهتقراغمن مهيلعدتشا ناك امدعن ريس 1 دامني ى أب عب ونالاوملا للعرس

 ةدعقاوف 1 تالا نه حادا نايم لالا للام ا :لامثلاو بار ءالا

 375 رمشلاو ٌراَخلا 1 ىلومتخ الا ناو كوم ملانبا لاق بار -ءالا نبا موزالااهتمرهاظلاو لاق

 ىدعملالاقو فيلخلا و

 اانا نواسانيطْن كلو 5 بارقى لاومال فاح لاو 4
 سن ص ع

 قدزوفلا لوقو معءاشب ؟الءاغآ- مهلوقد

 ايلاوَمَقْومفاَدبص كلو 5 هنو لومهتلا دبع ناك لذ

 / م 8

 أ دنع فكل وفانمد عنب سءثدبعىبءافناح مق ونيم رضا كك اوم قصسإى أ 1س هنن اد.عنال

 ريغ ةلزنعملعجدنال نو لاغاو ةرورضالء)_ضأ ىلا هدر نال يصنفابلاوملاقامناو نوم برعلا

 ىلاوماو سال اع هناك ىعملا ىلعانمطق نكساو هلوةفطعو ىربْنا لاق. فرصتسال ىذلا لّتعملا

 ٍْ ْ هلبقو اننطقنكلوةبارق

 ال لاوُماوربصب تح مهن اوم مني وق ناْغْصَأ ىهتننالف

 م | 1غ نزع ربنا نال مهم معلا لومةاكُرلا تددد ىفو

 قو باطملاو مشاهىب ىلع مزح هءىذلا بسلا ءاتالتاك زلاذخأ مهيلع مركتالبلطملاو مشاه

 ثيدالان ب عججلاهحوولاق ثيدحلا اذ هلاهذخأ ىلاوملا ىلع مر< هنأ هجو ىلع فاشلا بهذم

 | تاتا ومتداس هيسشنلا ىلءاثعبو مهلاهيزنتلوقلااذ_هلاهامنا هنأ < ركقلا ىو

 مساوهو لاف ثندحلا قىلوملا ارك ذرركل دقو سانلاخاسوأ ى مىَبلاةقدصلالامبا:ةحاىف



 - ا 0 ا ا ا

 4 . (كو) ءالاو واولا فرخ « واولال صف

 لاه برعلا مالك قدحاو دوا واولاق هنعوايو لجرلا ثنو ىلاولاءار هلا لاك نادوزم| ا

 اهالو اومْددإ ايت سكتة أمام سو هيلعهللا ىلصهنل'لوسرات دمسلوقاذه ن هوروصنمولأ

 عضاوم 1و لاق سأوين عمال سابا ىدرو دحاو نعام الابلو نذازيغبممضع!هاوروأ||

 اونمآن يذلا قومه انآ, كلذ ىلاءتءلوقكلذو ولا اوهو نيدلا ىف لولا اهنمبرعلا مالكحوف

 تنك ملاودلعبا هلا ا مهلكرالعأ مهلَكومالَ .رئاكلاأو
 0. و همم

 هلل اىلاومرافعو ملسأو هنيه بو ةنيم مالسلا هيلعهلوقولاك هيلو تنكن م نالوا اها

 لانو قارون ىلا تفوقا ىلا طوقا ذنوب واول, هايل[ ىأ وسدد

 ةيمأ نب بطاخي ىلا ظ
 و ءوله س 82# نسم مم» س

 انووكد سن 56 ادي وراوشما 03 انيلاومزاهمانبع يبذله

 ىاند مسجلا ىماعلاق كتعنع عنتماو رفا بلم نموهو فيلا ٍكوملاو لاق
1 

 رزاق مانإو ء انيكءاوُفََسْن اكوام ٠ ةَفَسَع

 نبت اوس ليدل الفطمكح كب رص خلعت ةزقك رهو ملا نب ىأىلاوكا نسعي ةدسيب عون لاق

 ماو علان ولا هيون ىلع لوما غيهلاو والاكو لاقىلا لاو انيقتعملل ليفاذهلوكبسنب

 لجرولاف ؛لىمأ كيلع ل ىذلاىلولا كوملاو رصانلاكوملاو مهلكٌتابصعلا والا وحالاو

 ءلدي ىلع ل سب ىذلاو هوتالاوملا كومكوملاو ردصم لولا نالءايلو آو لو عم ءالوموقؤءالو ||

 لزم ل هنالومملاكوكاو هقّوعره درع ىلع منأقتءملاوهوةمعلا لوم وللا كِيلاوبو

 هلو3ىف ءارفلالاقو هج 0 ,راوال وتامناهث :وورصت نأ البس ل لا نبا :

 ه.لعهتلا لص ىنلا اوداعاوناكدعا والو «لاونينلا كونا 0نبذلا نعدقا مكانا اجت

 اغا لاقمنمهلجأة نمد و ربلابلسو هيلعمقتا ىلص بن لا رمأة وج رذالو ولناقبالنأ لسو

 لأ نعي مورست أم هوأوت نأ مكرايدنممكوجرخأ أونيدلا ىف مكولتاه يذلا نعهتنامكا اهني

 نأىورو رصانلاوهوَلولاو كولا نمرسُألا ئعمانههىلوتلا ل_«روصئمونأل اق ةكم
 ىفءارغلا لاقو هرمية فرص نمهانعم اب يعلو فال آو نملك ٍمسوهيلعهقلا بص نلا

 شيرة!باطإلاو سالاروم ياو أ رالافاود شأني اوهنإ حبل وذىلاعت هلوق

 قيم ووك وقاد باوىأهلا اللاعب وزال هوت مكيلو أ مياوتنا يرقد حياج لالا
 0 < © «ع

 هرمدن ندرمصد اوبس مب ىأءالاونملاو مهللا )سو هيلعهتلا لس هلوقو هللا كَّرَصن

 (نورشعلا برعلاناسل - م0)



 ةزج أر قاهب وبيطملاةرامع

 هسصص# هتك عجارةبعشو

 نورخ | طعناو ثيدسحلا اذهب لمعلا ىلا غوق بهدريث الانبا لاق ةوطارمس نا ىأ هناو
0 5 . 5 .- 11 

 كلاولات مخ فاولجوزع هلوقو تانركلاورمكلاو نابريكيلاونيركسلا لش متايسلولا تش |

 (لو) . هايلاو واولافرخ « واولال صف نا

 ! لاقرسكل اةيالو سلو نوراتخيوءارغلا لامر يسغتتلا لع هنظأالو ىرهزالا لاق ةريصنلا ىل اهب

 دشنأو اعيجامهينءمىف ةالولا فرسكلابو حلاباهانعممو

 تئاد ًاذاوأعبتاو.هرذحو ةمالو لعبا بامهتم وعد

 نكاهرسكؤ و اولا فب مستءالوو مهتيالوأر قب حاج :رلالاقو ءارفاالافاماوحت سانعلا ونألاقو

 00770 ية ىكشامالا ةزنت ىلا يالولاو لاق تينا وارسل نياهلس و

 سدح مناك املكولمعلا وةعانصلا نماسنجاضعنموقلا ضع ىو ىفنالةءالولاريسكز وج

 موب نونؤلا ةبجاو ناالا ىلع لاو لاق ا ل

 لوني انكبوقب و هسه أ ىلي ىذلا ميلاف وةيالولا نيبلا اووةيالولا نيب 57 وضه:ءابلوأ

 ةأرمام أ ثنذحلا فو هنودحاكنلا د قعد مالو اهلع حاكشل اه قيكذلا أر 1

 كلاس ث يدحلا فو اهرم أ وَعسىلَوياورىفو لطاباهماكنناهالومشذإر يسب تمكن

 هقتعأن م ثا نيعأ الوموهف ل ردي[ نأ نمشي دسم و ىالوم َيغوَّانغ

 هامحمي سانا ىل كو أوهلاقفنيإلا نم لجردي ىلعِلسي ف نم ما تبدا اىفو

 اواعحو كلذ فالخ ىلا ءاهقفناارثك أب هذوةالاوملاوةدقا ملا هدي ىلع مالسالا ىلا فيضينأ
 , يل 3 - - .٠

 ١ اوقطأث يدا ىفو ثيد_لا|فءعضنممهنمو مامذلا رو"هلصأ و ريلا عع ثيدحلااده

 ثوروملا ىلابسنلا ف برق أو ىندأ ىأرك ذل جرّقوال_فماهسلات قب أسف ضئارملاءلاملا

 ىلاعتها لاك ناقحأل انابآوآلاام-هو هيزح أى اال نم مالا اذ بيلو تالفلاغ و

 لاقو ريثكو عفانو ورعونأرقاهبو مال_سلا هنلعىلء اهبأرقناّوآلا م_يلعٌن كسا يذلا نم

 نيرصبلار فكس لوقىفناروآلاجاجزلا لاو ثورؤملا ىلودارأ نايا ر قم ءارغلا
 ًارقنمو نيا نيذه امتي اال سلا ناموقي فام لدبلا ىلعناعمترب

 سابع اةءارقىهو لاف نياوآلا اضي أ مهيلع قحتس يذلا نم ىنعملا ن ”كونيذلا ىلع هترنيلوألا

 | نابلولاناكن اتي رأس ابعنب لاقناب اوت اةنوبفركلا رفاه وامهنعىلاءتهنناىذر

 نولوالاوىلا والام هو كوالاوهلاقر رك ًاودبك راع اذكب ىلوأنالفو ني ريغيص

 | تاوّكولنهونايلولا امهوانأؤلا ىهتأرمافلودتو نول حلاو ىلاعألاو ٌلْعَألا لاشم ىلع

 بح راس جتا ريا ع

 8 ل

 -. د تان وج نس ...٠-٠ هس.



 0 ل لا ا حو نع انتا نال
 تن 0 5 7

 نا (كو)“ 0 ءانلاو واولا فرح“ « واولا ل ضف

 ةمع © سا

 ون لاق تكي ناك ليقول دانت كوب اك ايعس اهتم" الغ قأامعستو 010

 ىلا ارعأن ع ىوربو ملكش: الفدافىك 5و تاكلكتيأل أ مالكلا ءلاسمالا نمىدنعوه دمع

 لاورخ اهحوه قو رووا لاما ككماو ككدس أ كاقلح ولام ماكشيالدر ععسدنأ

 ديدشلا سلا ىنعمنوكي برعلا مالك ءانالاّ الك ذو دنبغو أ بلا بهذا ىدقع مصأوهو

 بارع الارداو ىفتأرقولاق اًيعسامهتبامك ول ناك هنأ هنأراب طة هسيلعلشاممو

 ىؤرو هيدشمقددشاي ىذلا ىوملا ىنعنديشمف دشتي ألا ولاة ناو لا مهنعةلظ :وذحلا

 0 است اللا كوت دبلاب فاطاذأ ناكر لا ثدد او لاطدلأ ماصزييدجانع |

 قوبناك نأ مصنالاغأ هك ذا ريب زلا تيدع رين سف ىف رك ذنأ عبد سعوبأ اق ًانعمس ةلك

 كلذ ن «ئئثف هتنيه ىلع ىذمالا عسا مهتنبام *العنأه_هجوناف امعسةوُرملاوا صليبا

 ل.قاتغاؤى ةرهزالا لافالثمالا ىلا ثدح هيلع كون مهام" الغورغ وأءاة لاهي ادهولاق
 . دهه2 ١»

 لوةثنرغلاو هيلع وأو اودعهيلجرنا اود ىببأاه "المرق هز اك منال ورحل ىذلل

 ليم“ نا «-كم ىلع وبات لاوءرشحدشاذ ردات وزر ا

 6-5 00 00 ا اراولا 3

 - 3 ع م32 ه4

0 

 لابد شبل بتنا قالا م مودال راك ومنالفلاقب و انمنَت "الا

 اهيئاقلا قئالخناواعلا وملون ليتورس نوه كلل نقل انف (لدلط طالدلا

 ةيالولا نأ اكوريدالا نبا لاق اهينقرصتماهعيجبايشالا امو هدا لبوزع لاما

 ئثلاىلومديسنبا ىلاولا م يلع قاطني يةشلذ عمتي لعلة ريدتلاررعشت

 ممسكا ةيالولا 0 ردم ةيالولاو امال خلا ةالولا لوالي هيلع وو

 ةيالولا هيوم ا ةرصُنل ف نوعف خالو, و ىلع هلاقيةرصنلا ةيالولاومالولاو تاطاسلا

 اوذارأا اف متو هنو لوبا مسساهنآل ةباقثلاوةرامالا لثممم الا رسكلارةيالولاو ردملا خلا

 لا دع :ىهو 11 4 نمل مكلامئرقوىربْنبالاف اوكفردنصملا

 نممكلاماورحناهيلوأوُممنيذلاو ىلاعثهلوق بيذعلا كاذب ت سلو ةغلرسكلا نسحلاو لاق

 مهيالو نمانههواولار كت لاق ىثنم مس راومنممكلامدنرب ارغلا اق ئثنمم بالو

 تهذنواه ك0: قاسكا تاكو لاقت :رصنلا| ميديا ذاكلذراك ارخفتا عا مالا وقف نم ىلع

 لاىذلا ىوملا ىنعفهلوق

 ىف ىذلاو لصالاباذك

 صالاو ىثملافدادتشالا
 وينكم لوس
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 لم اولاو ىنحاذابا ودان مق اولاهيشف هيبشمفطيالعنالقا ودريصلل لبق ثيولاوت اوهآلاق

 مسامع :ريئرا لاق ”رض نيدوعسمح دج ىلكبلا صاق 7 اوه لقويد نت 5 ا
 هه ١ ممم

 مقام كاد َءهاِسهاَت * ةوحنار ردا كانت دحو

 ماموقاو مويلاىلا دعوي 5 ا بابهيسبلو

 مران تانهلاّنت نعدصاْا 5 امم لاذ ىلع ىتههنكلو

 نبىدعو ىلكلا نبال بسنلاةر عج قولا هقاء مروا انبدلائضرؤشلا طخ تد رو

 هدو

 ى :رهز لارين دوع-!لئاقلارعاشلا صار رلاوهو لاق مدس هني او درعاشلالي نفط

 مقاق مشا دجفلاهانب »* ةوحجار 2 ريما كان تدجو

 ىرهوم الاف ف ورعم هريغ هقا هاف كلذ ناك اف هن ود ةياكش قاوأ اىدنعوهديسن الاف

 ٍ علا نمل جراند ودأ اهو ناودن ”وصتياكمل كاذب هسا الب فاقلارس بق اولاوهبلاقتيو

 ْ ءاكياءكو ليهو دقو ءاعولاوأ ءاقتلم ةديرال طيور اكولا 0 معأهللاو

 : اهتانعتم ا ثيدحا فو اهسأرهيت شي ىذلا اهريغوتب هرقل طايرع اكولاهديسنبا هّندديحاذا

 سيكلاوةرصلابت تمت ىذلا طيجللا»اك ولاا متافعواعماكو رعاة ثيدحفو اهءاكوو

 ٍْ اهسؤراودسحأ يق سلا اوكو أ ثيدح او ٠ ءكولاَتاذهئاقس فام لع وأوامهربشو

 أ نو قوموهف ءاكيا بك 0 ءاقَبلا تك وألا 'ئئاهف طق وأن اويح اهدي الئلءاكولا

 ] 3 وملاءاق_سلاّنالسأ رادوُدستلاءاقسلا ىأ كلم كباعوَتَْز راو ءاندلا نع قي تاون
 4 هاء < ع ١9ه 7<

 قودةوهد سنا اريثكه دهعد وهفوشني بار كلاهيفدت ثالثه ساصدن لدن

 ا فو ل2 ىأانيلعت دأقداذلأبوئثي ضياع وانالفناوابيلع ىلا راهاكو اود ,رقلا

 َ :رقلكولكتماللطتبلا ]جدوي كد أول اذافهسسلا كو نفلاناثءيملا

 لاورابتخ الأ نرسل عقيل كاذكو 2 ركن أدب رسقلا ام عنب ءاك ولان

 نيعلا تءاناذارخ ارخآثددحىفو 2 اعلا ءنيعلابىنكو را

 نسا لوقههمو ءاكجوءوخر اعو نم سرد املك لئلا ىلع اكد ءاكولا قطا

 ىطعأ اللافت اهبأ ثيدحفو با ارذعاك انه ءاكولا ل_عجءاكو ىفادكوءاع واعجب مدا

 ٌكدعقزرلاةذام مطقنقف لدي قام ونت و دام وك رخال أ كملع ىوبتك وبال و

 نيبكوبناك هنأربب ناشي دجفو , تكسي ومافديسدت هرمي انالف ىكونالذو اة

 افدلا



 ا ل ع ا دا خ1 ع ريو كل تا
 ١ 0 يش ا ا 8 سلو ل
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 ميم كرز افازازاواكرل «رارالل

 فود شي عملا وقا وأ سن نملك ةقدصالقي اورلاهذهريخب درودقوده ام لاامىقح

 لاي ةدئازاهتزمهو ةيلاعلا»تسيلو ةيقوثيدحلا ف . ىجتامجدولاف ف انوا وةيفثأ ل ثم

 و وهولطر رلاس داس فصن ثد دحلاريغىفىل موامهردنيعد :رأ نعد ةرامعاعدقةنق ةوألا تناكو

 مضبثي دا ىفةيقوألا ىرهوملالاق دالبلاحالطصاف اللا فانذتو زجر شع ىنثانم

 ةبق وتايا ورلا ضعه قو ةدئازفاالا ودل وقفا دوو امذردنيعبرال س-٠ايلا ديد ثتوةزمهلا

 هيلعرد . و سائلا اهفراغتامق مونلاامأو ىضما مف ناك كلذكو ةيماعةفا هوفر مغ

 عجملاو ا ائلثو 0 وشو م٠ رد عابس ة سو مها ردةرشع مهدنعةيقوالاف ءاب ءابطآلا

 لولومتسب دشن ةيقاوعجباضبأ قف واول عما نايلا تففخ تنشد ادت شم قاوالا

 1 درا م الا لع ءاوهنال قاو وو هدا ولاف ةج 0 و قاوآلاَلدقو وده

 هافوأ امو ار شعم ن نكيل بذا فد رّفعمغ قاورسد امل ىلوالا اوملقف نب واولا عامتجا

 111 رمسو دود اولا قاذح رسال لاقو لخرلاكاذكو

 سقلاؤ مالا كوك

 لار قع هم فذرلاَناكَمْنك ىيولَنمَنيقيام بالص دو

 لسبقو ىمدالا نع قيف ودق رئاس ليتم نم ىلا هيناك اذا وسرفلاّو

 رج نبالاق ظيلغلا عضوملا رفاق وةرفاحلا ةكرو ضرالا انكَغنم قحاذاقاوسرف
 نس سعات

 دحْدلاب ه قتال كبان.#لا مش مش « اه 0

 حج رو قاوالا عجل و مآ ناهي ىتالةبقاو سرفو اهرف ةاوح ب الَصا ضرالا نو 0

 ىلغتلان ريد لاتردصملا نعجقاولاوُق اولاوك :ربنبا لاقارّمعم نكيرلاذا قاو

 ايقاوهقا هلع اوهاثإ ع قس كلا كدام الوم

 بلل لم قرا كمال عج راوهم زلا أك مالى لع قو 1 ادي قومى أقوم عاجلا لاقيو

 ىةدسعو أب يذهتلا ارا قى لاقيدقو

 شقه لاق ىضاقلا لثمدرم هلاق اولا لألاوةربطلاا باب

 ماحو قاو ىلع 84 2 هلك و

 اسلاك نيمامالاا» نم 0 انالاك عاشالا اذاق

 .٠ يموصممسل ا

 يي



 (قو) ءايلاو راو « واؤلال سف 6

 0 أيون وشلا بقت سنع و 3 قل قفاان تيلقتاىلاوالاولصولا ف اوفذح ونا لمقف

 5 ءك.- موس
 دحا وحج وافول بدوي يول فلاقب ورراص هنأ ى عملاق ىن قب ول اولاهاداو

 نافرحلاناذهو ٌطوتالط لثمةاقُبَقدادحاو لو ىلا ارعالا نبا عمسهنأسابعلا أ نعوورو

 مث م

 3 اهني مزال تراس اناا كلو ىيدقو فرم لصأو ىرهزالالاق ناردان انكي تجيب ميس نع سمبل

 ىأهنارو. نملة ايودب قب ةنح مامالااغا ثيذلا و ءاتلا بان يفاهتدتك كلذلو لاق ةيادالاك
 ه7 قرا ةوسود

 0 د هيو اكرلاناهلسأ دا الواولا. والتي اغ ام ازنوك قو هاسملا منا

 01غ قد بقل اولامقذفرحلا سفن ن مانا نأا فوايلاب تارك الفت مندأو تلقف فب قد قنا اولاقف هلوق

 | 11 كارغو مدس لدن سر انيق ىلا اد اذا ثددحلا فوامهف لصالاف اذك امهيفءاتلا

 نيفلاب ةياهنلا حسن ضعن وو
 اولا قذيلءل و ىقثاءات لبق

 نورهظبو اضعبم مدلعبنوُهم نأ دب ري ىمجلاوُلا نحت ىلعةندهو ءاذقأ ىلع ةراو فلاش قك

 0 00 هومهو د ر 1 كلدن الخ 0 فاقانستتالاو 5 هففخم ءانلا نركحتف
 ما هم ىقامدديؤنوام 203 مم

 م ملاكي 3 نم فيلل هو تلق تردحلا ىفوةياقو ملحان قوهيودعلاانلفسساوانادوودعلا

 اعروهبقع ةياهنل ايست
 ١ اس 1 ودل وول لا قاهلالءزعنلا في لفت فانلا تر رت| ىررب يرك قت ىقتاولاف

 : اولاه اك ءان وذا واولا تباقفلي رد 00 و و لصالا ناك واس عمد وةايالاك 3-5 ةنعمجتو هيينصم هتك

 نأكقةلمقو قلبة نانا تمعدأمث ةريخالا ءايللع نيم !اواولاق ب وياصأو ليو

 ةلديم 00 ىلا وى ومحل ةرهوملا ا 3 ىلع عجب كلذإ |و لعق 1 ف ةولصالاىف

 يلاءاَّتلاو اطوال لثمت ب عج ٌقُيتزازقلاَن ءىربنبا قحدأف درك 00 نم

 د قتنود را ريزالاق ٌةمكوما لماع ودمت ثا لاقم

 ءاسنلا ىتلاباقولاو ىذا نمافوذ قي لا ُ قب قلعمسوللا تقتل ديعسمل ا لوف

 امهردنيعب ارأةنز نولي قانمةعبس هندي والا و اشد ةوامءاق ولاوءاك ولا وتعلو دولا و

 ىو بقولاوقاوأاهعجبوةيقوألا ى مىئامعلاالافو بايلا ا ذهريغ نم ىهفةيلعفا عاعجنأو

 نمراك أ | هنأسلا ٠ مايدسيإما مل اناقواهعج وئولماق

 ةيقولاهريغن ورشع ٌّس اوامهردنوءدر أدق ةوالا لا ةةدهاجعاه هرسسق شل لد وأ ةرمثع ىاث ١

 : رخ اثيد>ىفو قاوأو قارا همجي ويقوُأةغلاو ىرهنألا لاق ندا نازوأنمننو

 اذهومهردات "متاوأنةنروصنمو أ لا ةَكَدَص فروا نم قاوأس + نودا هس دلع وفم

 ص



 كن (فو)

 ةد رس

 قش 5 قب لص الب سلا فيئاثلا فرملاةلر <+هففلالا نءينغتساو ف خلا ىلع مالا ىب

 يقفل ا ىمءالاهدشنأ اامهيلع وىل نلف الا تو

 ةءرج ”-و

 قدك ااغخ * اهوصلخ أ ةَنولةيصلا اهلج :

 »لاق لاق هللا هجري 2 درزجشلا طخ ةشاح انهت رهعهدن رغب كإ قدسيا هلكأ

 نوففذم ونوفدصف لر هللا قنا نوديرارثلءقلجرهَنلا 00 وسسمءزو ورع

 دساورو قار يبكأ تو متو لاق نمةغل ىلعهللا تو هللا قدنتن ألوقتوباق

 نولو ةيف لذه ضعبو: ارسلاِدْزاوَنراو هزاع أنمموقوزاخلا لهأامأو ب درعلا ةماعوة عسر رو

 لاق رسكلالعتالا ليل بار ءاالاع نمانيلعدرو نم لكن أش فخالام ءزولافاهلعنآرقلاو اول

 ىداعملاوباذععلا ع نسما قومهناهانعمسايقثأ أعم و قلل جيركيوبأ لاقديز ردا نمهتلقن

 ىلوالاو اولا نما ولدبأذى وق ةولصالان و وحن لاق اهيقأىشتسيق و نمد صأ ًاورلاصلا لمعلاب

 اورسكواهد عب ىتلا“ايلا فاهومتدأو ءايةيناثلاواولا ن ءاولدبأو دزت رمزصالا ماو

 ىلوالاءابلااومتدأف لعل ءذلا نمهتأ ادعم :رايتخالا ورك وألاق ءايلا متل ىاقلا

 هيشأاكلاةلوعتو»لاقن مو ءادلوأو واول اكءايقن هامه عججا ذه ىلءلبلبلا ةيناثلاف

 راسكمالءانواولا تلف لعتذا ىلع ٌقَرو لصالا ىفناكٍق يق تادو نمو: لاق هعمك عج اليعف

 سفن نمءانلا نأ او مهوب لاعتفالا ظفا ىلع هلامعتسا رثك الف تع دأو»هاتلا اهنم تلدنأ واهلبقام

 قكاولا فدي هنو مهمالكىفالاشمهلاو دع لمة ضفخشام#يفهادتلا فب نإ وهف فربلا

 نوكسلا اهلصأ نالةكرحمءا لاو قلع مولا ةزمهلخدأىرنبا راف يني ىشق لثمن

 سول اق انلا رتل ل صوز ههربغن مق يق قو روهذملاو

 لسيف كلاي زهاماذا كادي * هدو دحاو بحكي لاقت

 ىدسالا لاو , 1 ةربببط وه وبعكي كاعد ادب ردع بدلا هناك رب لاقلت أ

 3 راس جلا يلم * ىف اراذارويغلا قالو

 نمرَك ذأ ىلعوهاسءاف تلا كب 00 ندو ءاس رةيهادلاق .ركشملا و »الا عا درا

 ريغالءاتلا فن ىف أ أو يقيني دفان تيفو تيبلاذه ميجا اوىربن - (لاك ب

 اذهولاه كاذلاعال و قنا مالا ىف لاقي نأ مزلو اتوايقت قم قت ديعسسو أر كس أد قولاق
 تدّدْشوءاتلا فواولا تعغدأة لاعتفالاءان" اهيفءاتلاو توا لصالا فناكق نا بيذهتلا جمصلاوه



 اذه لاتب رض هلوق

 نباو ىرهوخبا هبسن تبلا
 ىفو لهياهم ىلا هدمسسس

 تببلا سلو "هل_هكستلا

 هيخالوهاغاو لهلومل

 لبقو الهاهمربىدع
 . تنبلا

 رودس وما نيج
 قاروالاريضانىف اهيدبب
 اههش هنأ ااهب دارأ

 فاصو اا هلع ىرحأفءامظناد
 عع هك ها ءانظاا

 لالا قرعبلع دوك
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 (قف) ءايلاوواولا فرح ٠ واولالصف 1

 هسرو )و

 لواهم لوقو اهقئاوتاف" الا نمر

 هه عه < 5

 قاؤّلاَكْيقود هلع 35 تااهولااهر دعت رض

 يفلان سووكباسانولا هادو واوا هه ةبقاو ع مج فواولادارأا فا

 ةيافؤلاو ةيافول اوي اقولاو اعلا و ءاولاو 27 لا كلذتسمَهام مهاهتوفزيزعلا لو ةيستلافو ىلعأ

 قا ىستن تيدا فد ئدلا هورس لذلك ال لافوابشبتنوملك اواو

 2 كدَهلا لدم ريغو يلهابلا 4 و ةيووثادحبالٌةيقاومنمهقي

 سم ت00

 ليهلا شانه د 5 هلابق وتوت

 ليزتلافو ياتو الفرشه لاش و عدوتتسلالبهلاو هلامنمدى ةوامدنايقولاك

 ةءالكلةيِقْولا هلق ىأرس 0 انةياق و ةقاماق ووهعفادئمىأ تادنعدقا م مهلامزب زعلا
 دوم 8

 هئئقتوئدلا ثقات دقو نعم قفا قوو 3 يوم قوما »ع لاف اظذلاو
 م5 م 9 00

 واولانملدمانتلا وتلا مس الاوىنايعللا نعةريسخالا هن ”رذس انو ةيقت و قله سرقت أو هنقنأ

 مهمهلأءانعملثمقو مه اتابع مهاوقتهان:آو زيزعلا لد زيتلافو ءاملا نمد :داولاد

 ْ انهلِمعينألهأو هباقعي قيد لدوهأ دل لهأو كولا لع ًاوهىلاهتهلوقو مهاوُقَت

 هلوقو هسييلع مدوهقلا ىوُتى عت ءانعممقن ونا ىبنلا يأ ىلاعت لوقو هنرفغمىلا ىو

 ةءارقلا فن الدوح ارد دملاو عج نوكم نأ و اردصم وكم ثأز وع ”ةاقتمهنم اوقَنتنأالا ىلاعت

 نالاهجووهوةبقت د. أر قو بيذهتلا ىبراغلل ليلعتلا سقت مماوقتتنأالا ىرخالا

 | اا قالا وءاملاب تيك 5 وقس .رعلا قرب شأ وألا

 ىداغو با مداه نا ماسيفا نافل س

 م هرج ناف قب نمفدت َى ربآفقسيدارأ نا هد. الاووب مزح ىلءامر لخدأ افاق

 اورسو*اوضساهربطنو ةردان ةريخالا ءاوقن والبخل نم قلو مفعول اوقك فدن

 0 وأتايقتَتنك نع رادو عا ىفإتلاق ىلاعت هلوقو هلك كلذ عنعهي وبدسو

 الا ىارغالازبا يذلا 2 قلدقو كس اهعدْوعَت طعتتفامقن 3 تاكحذافهتا

 هاقتوه رقت هقح هاقنا لاب لاق تيكسلانبانعىوزو هارد ءاقنالا الاو وقتال و

 ىولسلا م امه نبهتنا دمع لاق ىناةًارمللوو قد مالا ف لوقت رديقل
 0-0 هم

 0 راكتئنلاباكلاوانيفهتأن "5 امس النام علان دز



 لل (فو) ءايلاو واولاف رح « واولالصف

 و «محرسخ مرا -

 نمذ دوعذت دك 5 مهل ال مخ د «رفاكا 0 58 ”ومدنعتوو 0 "تاس

 ةكتالم مس متءاجاذا ق>لع اهللاون دوك نأ نار زوحواوهذ ذواولطب ىأ ا ع اولاق هللانود

0000 

 اذهواباذعممتوفوتي امهدحأ 1 نيب ؛ رض ىلععضوملااذهىفمميوفوشي نوكشف ممنوفوتيت اعلا

 ناكم لكن متوملاهب ني ”ًايوىلاعتهلوةلوقلا اذهل ل دوت ناوباذملاانالث كد قلوقناك

 5 م وق مم

 هماجمافاودقورلعأ أهتلاونيهجولا فعضأوهومهتدعنوفوتي نوكتأزو<ولاقتسعوهامو
 مم

 ىحنباهدشنأ هلوقو

 ىس دو: .ل.ع-وصم

 اهمايق وح ورضمىلعْتماك * بعصمف اولموب ةماينتلا تل

 ىتلاأفاولاامأو بيذهتلا "لع ياخ د ووهّقلات مهلوقكءانوا ولا لدبأفقوودارأ

 "1 ود قو كِل اوقنمةذوخأم ىهفم مئاباسحىفحا اردن ني داود اهنكب

 4 : < :9-وع

 فورج ق تاعق وتو | عم ٌتلعافءاحدق ولاق يا اة هقحدتفاوو

 38ه # مس زو ودءو - و و- ىو ةس9و يع » مورع

 تدهاعتو ى_هعهتفعضو هتفعضأو؛ ىكلاتفءاض و ةمعئمود عائمة راحلاةد دحاو عع

 5 ود ار

 ىيطعي وىشلا طاع وهو هّمبرقو ىسصلا تي راقودن د عبو هن دعب ودتدعابوهتدهمتو ىلا

 مزاخىبأن برشب لاق

 كلتا

 ظ
 -ّه ”دمم»

 ىفا اوما راهلالد نسل ب اهيفماعة مالا ناك

 دشنأو ىاملثمفاوُمىلهابلا لاق

 ُبريمدفاعة و س-ونم * اهميقلمو ,كافاوامن اكو

 : ةراحنب الاف عضو انولاواهفت طرا اهم أمس عسي قاودق فاوُمليفو

 ءافؤلا ب ذاع نان * اناا تدي
9 7 

 ”ىذهلا لم وأ لاق ا وة اقوا وهللاهافو (6©) لجر مساقوأو

 بالكل ةيقاوكةبقاوو 5 اح نكلَنِإَكلعداعَ
 مما مخ حا

 ظفالااذهوىذالا : نع هييسوهنصاذاههقأئشلا تيفو رانلا هه ومكد تأ قوَقسي دخلاف و

 5ع

 قووذاعمثد دحىف هلوقو قساوة, هجوم كل يكأ سعالا هيدي رأ راريخ

 نلاعلاال طسولاذفن* عل دواهماصص لعمرك“ ”امالاكتسلا قاعد نال واهنكتى ًمولاومأ رك

 هجم هو

 قتلابْطَ هالو كسل قيس ىأهقَووهفَس تن دل اهنمو عمق ئاو فوتو لزانلالو

 ( نورشعلا برعلاناسل 10



 ادد خلاةبؤرلاف هلوق

 هر روصلاهذه ىلع لصالان

 لودأوأ تاوندأا سابو

 ةدوح وه هراغ الاف باكا

 هتك ةداسملا هذه ىفاندنع

 ف

 1  (قو)  ءابلاو ءاولافرخن « واولالصف 5

 ش هر , اد هب 0 لابستسال فولو ثان ندفاولاو“ اوولاو مالا نييقرفلا مدقتدقو

 تناوتالفتام اعّدلا ف لاق. ل اولا اولا وهم ف فاح دلالة دي نأ ن كم” لكوه ل قو
 م ع ها

 هليلك 1ىععمابا لوو لب .للاقوأو يبا ارعالا نبا نع كل هلوعدت در لوطي ىأءاقو

 هند عدبهافوتسا اوهثموهماقو و وو ةباسح ءافوفددتعهتادحوو زب ,زعلا لب زينتلا ىفوافا وهاطعأو

 هنا وفرش اةمفوئشلا ىلع فوأرسأ ًامافوأ ولم كلاقو وو رج «ةمذو ا وأسس

 هتداعن مناك اذا ماكالا ىلع افيو وراسجلاكلذكو اهيلعفف ةوبلازبالىأ فارآلا ىلع هاي

 راج لا فصي طقرالا دمج لاهو اهلعفوننأ

 نورانرأ عسر ا نور لا ىلع ءافيمناريع
 هاا“

1 

 ٍنيعت ارب نطبق حال 5 نوردالو م

 ريثك لاَ هيلع قوبفرسشلا ضرالا نمىولاو هايم بقا ىوريو

 ه 12

 هيرو ايدو حار راركتل ٠ كَرباو صرالا هنود نمي وطناو

 ميلا سانيالىزابلا هقوُكفوبىذلا عضوملاٌةايملا و بيذيتلا كلذك ناروصشمةاغيملاو قيماو

 برعلا نمل زلاو دولا وبَط ىرملاو د ااا « ةيؤرلاف هريغوأ
 ومع

 تاظحلاوأ لاق و ءاوّشلاٌكَدْوَر لا او قيطىأباَح لاق 32 و ا جت 0 ٌكافيمبلَح هخابطا

 1 ناكوازني بن ىلع ٌقوأو ليث نع كلذ ىور نمل لاقرب الا ءسيفيطيىنلاتيبلا

 هسسقت ضيقاذا هللا هاو نالف قوبو تولوا هلو 2-0 ةركشا ىمدالا

 2 ت 9 بممص

 ١ هروهثو همانأدم دعوه تيفو ل هن ”دمااغيتشاتدملاقو »هيغل قو هحور ضبذا حاملا ىو

 متددع اذاموقلاددع ٌتْيفَوَو هلكهنذ لح اذا هيوم ىذا فرو انندلا فهماوعأ او

9« 0 5 . 

 ىرب :لايرتاتدبمر ادتتاوبك
 فصعد ا . ىه.بئو952- ه -عم هم وج

 ددعلا ف شد رد ة.هافوالو د كحا.٠ نما الا نيت

 0-4 8 همس

 سلا فوم هلال وزعهلوقلالذ نمو مهددعممبفو اسم ةالووهددع ماشي رقم هله تالىأ

 قونامأو ةما.قلامويىل امهدرع ماس وتسي لمفو امن دلا ىفمهلاجآ ١ ددم ونسي ك ًاهتومنيح

 لاقت توما د مك انوي لقهلوقف حاعزلالافو ماننأىلا هزيم ودلع تو وءاشيتسا اوهفغئاذلا
 9 هءومو

 تروم ادق لوقناكمكتسدحاو صقن الذ نيعججأ اك اورأ بقي ب تأهل وأت ددعلا ةيفو نموه

 اسر مهساجاذا ىح لوز ءهلوقو هش هيلع قمنا يراسل تتلو نزااخ م

 ند اعودم عتاانا »هو دتح لالالا لج. ع ع تيتتحما . اهم وم _ عصيد جمبي لع



 طفل (قو)  ءايلاو واولاف رح * واولال صف
 تس

 -995 مه هدد او ع

 1 13 ديد لا هنو ات راب دش هذي طابو

 امن *اكنذالا تزاصريلا كلذ قيقت ىفنآرقلا لزئالفْسَكَح امقددصت 2 ؛ةنماضلاك عاملا ىف

 هقدص مزهط اىاهنذأ : هللا قو وأدب اورفف وناسللاىلا هدأ مف هديه .راد ارم لق او
 2 76 و 9 ل هع

 .نووثلافيمو فو لخرو داو ئه قوؤ وأو "شلاق لاش هنذآت عمنامع هرايخإىف

 هافوأو هرذنفوديزو أ حو رددلا نوف روق ذو زيزعلا ليزنتلا فو هيقو او هافو أو ءدْذس .قودتو

 : هاتي بدي 3 قليارغلالات قويا ميهارباو زيزعلا لي زغنستلا فو رفا أ
 ست يره

 نمااموهبرم ام ميهارباىفو اجلا لاقو اهريغ تن ذةرزاولا ل ءهتالكأ ىرخًارزوةدذاو

 هننؤقبانع لوبا نقلا ادق عد دك ,قاءادق ينبح دلع وزعت هدإو عب3نمهب

 سارا

 ركب وبلاك و نعل معأ نم نيتماىنلانال قونم غلبأى موقول يقف نانتخالابرعأو

 رشا قومهلوت نم عيفرلا ل اعلا فب ه رمشلا قلنا ةغللا فءافولا ين يمال مسهاوقاف

 نودبىأ اللا“ نول نم ضر مه اوةوىفا ا ىكدهعلاب 4تيَووداذاذافاووهف

 داعبملا ف اناسنإَق او نأةاف اوملاو * سيقان ىلحالو * دولا
 0952و مد ”«و 7-5 ”ى 8 مهم <

 ناكملا تيفو و كلذ نمو»ومهلمكيتسا وابهغلب ل

 بيؤنوبأ اق بتي
 مَ يو ص سبر

 يسبب مو عصا 031 بسم ضرالا نمفوأاذاعدلأ

 و و ىةو'

 كلذكوبناه أنبأ را دايت يدان ضرالا ن ناب ج ىلة تف همس يي أ ىدانأ هوقد قاد فرشأ ف دأ

 و +بد . 9س

 ىلع قوأو فوماافديلح تر اذا ضرالا ن مفتى تيفو وهن تيقوأ وسيع يو
 م 6 2 مسه

 ثرالفقاوو مخلب شرد عل تيلع وأ كلامزيببعكث يدحافو فرشأ ىأئشلا

 فاووهحاتملا شي ا 4 ؟لاقوو اذك ناكجانالف ٌثشلوو اوماتتموقلا ايو

 فا و لسكوال تنين دبؤعيفاوههردشاذكذأ 6 قديس ا 2

 لام ةنسع لأ نِءىغلي رعث لاق َقيناودةسعيرأو مهردف اولاو ةَدلاَقتلاَمَعردلاَقَوو

 ةدائ رالهيشلا رف و فاومهردربقوالاْنمَ ٌةوىذااوهمرسغلافو. ناقن "دوس هردفاولا

 ىهت رلا ثالمع لا انأهنف فو أوف 0100 صئالوهيسش

 تاي وك يا :

 هتصمو ع و ا تيطعأ لو اذه نيو فمان ءافيالا فوفو عرزلا تيقوأ



 لارحاقم ىتاوالاوهلوق

 رحاذم عا والا مكحلا ةرابع

 ةراسع ورا دلا ىف هاملا

 رحافمتاوالا بيذستلا

 ةرامع ىهو عرازملا فرايدلا
 ءالابرابدلا ولمأت ىره وحلا

 هسيفتم هرنكة رب د عجب ة دحوم ا

 (فف) ءايلاو ئاولافرس راولا لف ل

 عن نيطاربكلا شوكلا قلاب ارعالانبا ةببلخلا دوت وسلا نهاية وا هرعلأ ليقه مو

 يعانضاطركا قانخل شو ىف ةيغاانمتطسحاو عرازألاو رابدلا قءانمل رجافتىئا وآلاوّوتلا

 ووغو ءاهل ااهظفلوا ها قاقتسشاال هنالا مان او أءادلاو اؤا راها تاس زنأ أنساك ا قنيسعلا

 انعوة دمت ىتفدحس نبا ةدحاو هلك ءان ىفقاعمتم النيغلا ؤةزمهلانالداؤسلا له مالكم

 00 سلبى نع .وأ حو نإدسغ نملدبهنيعبوةغب لاق ةدءالاو توصلا ىولا
 2 مع مث

 ىونغلا ل فطام وحمسدقو ىرب نبا لاق ىنعي قو اوهدهعيقولاقيزدغلادسض انوا (فدز

 هلوقىف دحاوتدب ىف

 اهيداسممقلا البق اواك 55 هتكْذيَفو و ادقذف ةوطنبامأ
00 

 سا د سم

 ىذه لوقامأفءافودهغلا:قومدهسلا فاؤوهفاافو ٌقنفو
 01 م ءوم 5

 اذ اتي ىلعاود اودازوامنو # ةنامترحأ ساو اناا

 رعاشألن حدف ا وعسر غاساقنوكينأز وح دقواعوعسس فو ؤوربستم وكدقُف

 افي

 ينوأو دهعلانتيؤوةديبع واوفابكلا ف 1 2/3 رمم عم لنا و لع .لعف لكل قأينأ نا

 ةةم

 مو هلوقانل مى أنالفانا قو كلوقك م ل هنافقولاكنخقوأوف ملا رعثلاه ءاوسدب

 لاك مولا مك 7 تاركبالوبيالليكا 1 ةئيطللالاكازيفقماعطلا اذهٌقوو ردي

 حرت رمع ؟ىاّريكلا قرأ كلذكر (ةييردك ارم ا ا

 دمعلإت يو لايام هلىنعمالل طابو اونو قرم لاف ىذلا 0. ١ اونأل اك

 اوفوأودوخعلااوذ وا ىلا هتهتنا لاه فلاالاب .ووفاذه ن مولات هقاباكقئنلودهعلايو

 ليكلااوف ةواولاعتدق لاك د ا كافوول دك !!قولا» هوىدهسعب

 تسل ثيدحلافو امو تأ فو ترف لكم هاف شرف عوقب تيرغ شيما ذو

 نعيم كنإلفدنأر وهيل قا لدى لا ثددحىفو اهئاذ ًاهيعأةيفاواهيخ
 14 3 وو .ِ م

 .مىألوعف ىلءايفواعشل افوومكبتمأنيعبسةّعل ام هللا ىلع اهم 1 اهم رمل

 انكواذكبل تيوب ايزم ذهن ل نمتاجنالفدذو م-ولوقامأو لاق اولا فولاو رثكو

 مهم

 قولا ىطعي ىذلاولاو »* ةراضماهرل قوأامتابو 5 ىشعالا لاق اذكيما تقدر



 نياق ياا تي ا ردد يال عي
 ! تناوب ع لل يي نع

 نذل (ىتو) ءايلاو واولافرح ه ؤاولالصق 1

28- 

دأ انعم نوكيف مص نافىوراذكترب فريال نبا ل لاق ةيناثلافس ددأ مهمتي
 : ءاعوفمتلخ

 و5 ند دعس

 نيبأن اكل تاغ ىنهعتيعوىورولو لاق هيفدتلخدأ ذاءاولا ىفئنلا تنعوأ لاقي ىلق

 نمي ءاعو لسوميلع هللا ىلمهقالوسرنعٌتْظةَسهنع هللا ىذزةربرهىفأث يدحفو رهظأو

 ىلع كوين ىوال ثدحلافو هلا ءهراعت سانت وإ هلال نمتياتكلا وأ ل

 تالقىولا نمت أ اذاىرهزالا كفزر قصت تلجرام مفاب ىصنتو ىمجال
 را -ء

 ىولاو دحاو فرح ىلعاغم وقول اوءادتبالا عاطتسسمالهنال اهتدلنفوقولاداع“ اهلا و

 نىلذهلا لاف ةديدشلا تاوص" الال.قو تاوصآلاوُةََطا كد رحامكؤلاو

 هةلدونو هر مس قلوس مراق نم

 طايز ىوذميمأ ب كراتو 3 هينا شوحلا وناك
 ت0

 قابالكلا توصةبلج ىتولا ليقو هنملدي ىتو نيغوأ تو نيغ نم لست يول و

 كوكي اولا 0 دنصلاوبالكلاتاوسأةنياييقلا لا ديسلا

 تملا ىلع خارّصلأةيعاولا لقوة شراّسلاةبعاولاو توصلا اهلك تلو كلا وةيعاولا ىرهزالا

 هريثالا ني الاك ةيعاولا انعم“ ىتح عفار أو أف رشألا نب بعك لتقمثيدسح ىفودل لعفال

 ينارعالا نبامدشنأ لوقو هذ نم هالو هيمو تيملا ىلع ارصلا
 © دى 8م 9” كي” .ةزرخاا --

 هيع ومدا إش مرق ةرق د هيطءنمكإ ردن , ىلا
 *ص هر

 نمناكذا اذه عاملا ءواكهنطي يع وهدا 3 بع ءوتسمانًىرأ اوهد سبا لأق همع ول

 (ث) / رقلاف يت امي ا ردم :اهانهكدا لا فص نمناكنا وةيطعءةفص

 ىئتوبرحلا اوهس ا كولا ل ةمبرذلا تاو مالاىتولالمقو توتملا ىلا

 و بوم تع

 ىيولاو ضخم اتراك ةيغاولاو اهسفتُسَو را ىتولاو بولا ةموحىلاطبألا ةمعنش ولا

 ىلذهللذتملالاه تعمااذاكلذو كو ص دوعبلا وصل تاوصأ
 همسومو ه2 -

 مايطيكوتممابلز كر نعو ه»“ ا ول را
 ا

 ١ 1اهدروأت ملا اذ
 ادكوىزهوملااهدروأ هلوق - -وءا . 6 1 7 7

 ص مم 2 ىفاش أ ىرهزالا ليتقىلءنمدتليع 0 *ب هس ا شوهّللا نون 18

 لاق طاش وذم مآ بكر ىو ٠و هاندروأأ؟ هد شن ا وداشنالاا ذهريغىلعتدبلا ىرب بالاك
 ىلع ىناعاصلا ضزت_عاو

 نباهضزتعا5ىرهوملا ل هوو و هلل 1 1
 هسيفص» ةدكى رب طاطغلا ل-ز هن :اجرأ ىلع 7# مليم ةيروغاو هلقو



 ءانلاوواولا فرح هم واولال ضف 00

 0-0 هدموم ه < هرم ىك

 هذخأاذا همس آلف نمن الفك :ودسالوق وشنو همع ءوتسا اذاداع أ ودق +. (عدجنالف سب و 1 و

 مظعلا وو هاهولا نمذوخ أ مهاكمافوتسارنالا نبا لاق هسه ئوتساف ثردخعا ىو لك
 مسد يو <

 لاق منع ىلءآرَب ايعو

 درء دوس بت و سس #» م

 اما امواهريح ومع 5 هدعا اودترسك امغأ اك

 00 ٠

 ارحأ 58 ٠ رادبعو يقول اجوخال وم م رسكلا عواد زوبأ لاق
 -ٍ هم

 9-» ا 9- وو ماو هو

 ايدها نر د ليات هيدعاسوف ةناعبش ع

 ةئمطحلا لاق :وارسكت دقامدعب نمد رب نبا ىث نك بذمة قاذكت بل اذه
 5ه سا 2 ةاماه هس هدد 85

 ف ”ايلادم“ ال ةاسلام كلو تيعو ى-

 وَ 035 و86

 ةروتتلاو عقلا ىواو اصف لاب ضو حربا ىوو تعقب ابعو حر افتدملاتعوو

 هوما -# قلوس

 ىولاولاق ايعوىوح رثبا ىوليقح رذلا نم لا لاساذاديزوبأْلال لأنو لع حرب

 هنياَجْتعَ واذا شيقدلاوب لاف ولاق هل-ثمةدملاو ل اهع وقفشمللا لاق وللا هلكمو تةلاوه

 اعمل

 0 و طرت ىذلا وضووييلا لاو يلا قادس لاقي ىمممالا لاك هناذم ين

 رعأ نبا لاقهن نك لدا مالا نع كِل

 7-20 2اود“ قود موقع دوس هما هم

 ارضغم لادن ءنرضغبونحرف سبك انج رق نع ى والذ ندعو
 مو

 ىقىألاجر .روعو وىئلهنإ دل لاى هع للام 0 اذك نعت رت لاش

 ردصالاقيوةيعوأ ع هللاو ىثلاف :رط كلذ لكءامبول اولَدبلا ىلءءاعالاوناعولاو ةريثك لاحر
2١- 1 

 ىلدحادمتو أ لاق هيفهعجءاعوأو“ اولا ف'وشلا وو تانباهبشناذتعا فاقماو و ل> ِرلا

 2 . 2 و

 ءاعولا ف. "ثلا ىوأاراهزالا اينارع كال عنو 5 هيعوتفهنمدبمدخأت 2#

 كه

 0 را فيتلمجاا عاتملاو دازلا تع ألاقي ىر_هوملا قيوم وهففلالاماعيإ هبعو

 صرإالا يدي
 -همو و و مّن « «ةملوس -

 داننمتيعوأا مشب راو * هينامزلالاطناو قبب ريما

1410100 

 عمجبامىأ ىوامو فوكباو ىلا َرراَقلااوَس 1 الن أءامملا وهنا نم ءايحقسالاث ب :دلاىفو

 مهامسدق يبن !ءامسلك ىقرك ذءارم ءالا ثيدحيفو امهلحنمانوكي زان نارنشلاوماعطلا نم



 ا (ىبو) هيلاو انع 5 اولا لصف

 ”تهس .٠

 صان 2 رىئق »+ ٍصاشئاَشَبُد زخارال
27 ”7 

 7 م59 ه .-

 صاو صر دو * نابت ني ناك. د َّ

 وش و تهةمسددك و

 مسح وصدق ليا ار و * هل ناك صا اوهأف ودو ةوماهأ رخادشنأ و

 ةواط لاك و كلا ليلا مانسلا دذوملا

 ور 6س )و وم“ هدمعدو ونهم مخ 2 وه

 حوشكلاٌق دو نوللا نط 5 هسثبن ىدوأ سيمو نيسسعرب

 3 و مود و 5و و

 ةريخالا ةاصووءاصوو ب صوواَيسَو ضرالا تّسوو ىصاولا ف تلخ دى ُتَسْوأ نملاقب

 ينارعالا نبامدشنأ هلوقو ةيصاووه حو طعن هضم [ تان لص كذلك ةفدنحو أ! هاكحةردان

 ىجاولا كام هما دوا * صالذلاودر1اوّغلا لأ

 كلذ مهاص و ىد اولادولاىأ هويدينأبم ها ردوا لوشب لنا ىأىصا ولادوحلاودا ارأ

 ا 1 ا نسأل ملعافلا مسااندىماولا نوكي دقوهديس نبا لاق

 لؤالا لولا ف نوكم امدوعلا اع نوك نأ هيو الصواضولا نوذيف

 دو < حا

 ىصولاو م الا ىصن ةمرلاىذِتدن دلع 1 ةيهتلصواذا اذكواذك,ىودلا تدصوو

 ةيصووةاصواتدجحاووةصاخ ل يسّقتلا ن نمل راه مزم ىلا عا دئاباعبجب ىلا

 هنيطو 6 طو ١) ب ررغلا ةشبأن فتلة يقأر 3 7 اود ليقف ضم رسل و

 ءاعزوايضو هيب ثددملاو: ىشلا ترئىشلا بلقلا اد ىلا (ىد) هنْدطَو ف ةغلأللو

 2م ص م

 رم اهقارش دعا فو مهو مح أ ىأنالفزم وأ نالفو حاوومف يق ودسو و هاتف

 ثيدخ فودمقلا س كلا ظفاحلا ولا ىرهزالا ياس نم أبره نأ نعم

 همم هوس و *-و

 هلافلأ طفح ناموا ىأرنألا نال تآ رقلا واق ها بدعي ال ةمامأ بأ

 لاطظخشالا لوقو هلغا اولاد

 اك دع

 رافوردماهحالفراوت وس © سأر تيد ءاوق نماهاَو
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 ىفءارفلا نع ىرهزالا ةيدقلا اوما فراوُشلابَ و ردا هذه ف ىأ اه هأنتعمانملا

 م و 1

 لاق متالاو بيذكتلا نممهرود_ ص نوعم ما ماعبالا لاق نوءوبامب لع هقاولاعت هلوق

 اعلعأهللاوىرهوملا ةءا رتل قميغتميالنكتوااوس داعب نوت ضيعأ ناوي لل و
 همدوضص .ه ا ا ا

 هاعوتس ومعي ىو لاقي ىرهزالاةبعاونذأو بيذكشلا نم مهب وق ىف نورعشي ىأ نوعو»

 5و مع

 عوءوةمحرتفىرهزال نا زك بدلا عد وتس اذا فنالا في دبلسا ىفو هيعوتشااذا

 قمد: هن ىصو هل وق

 ًاطشوهو هّتننءىضوؤلط
 هيف ورك

 لالا 0 وأب هلوق و

 ىهاذك ةيعاونذأو هلوق
 ةح رم ا_منأالا لصالا ف
 ةرامعىفاهلصأو شماهلاب
 ثددلاعو ىرشوملا

 ةبعا و نذأ وامعوه بع

 ىىيحهورتك
٠ 



 لصالا ىفاذكموكعم هلوق

 م.دقتبىرهزالا بيذهتو
 مدقنو فاكلا ىلع نععلا

 (ىدو) ءانلاو واولافرح ه« واولال صف 1

 ع مث ساديبإل ويوم <

 دودو ةقثىخ هاو * اديزيى ع غلبم مال الأ
2 04 2" 

 ود

0 

 قم سا
 هتمسوهبدسو لو هيلع هللا ىلصةقا لوران ديسب نب هنعَمو يوب كلاصتالىمومالسلا

 ىذد باصلا فلسلا د_:ءهتافصهذههملع سول نينسولارمأ وهل رك ) تاق)

 ريثك ل وق وهمقدب نادال اول, هرع رغهمفلوق وش ومهنع هللا

 8 م 7و< موج هاوس لاب

 راع ن صم سوبا ذئاعلا لب »* مكانس

 مراغتىذاقو لالغأ فو 5 همعنباو طم ذل ىدو

 ماقأخ معمق ىشر لعب نب-.لاو أى ءنب نسم اوهو هعزباَنباوىنلاّ يصون دارا

 نبناءدبسابا لاما ن لو ماء ةنكيل هنعهلن ا ىضراملع نأ ىرتال امهماقم مىدولا

 ندقاثبع مضت و درةنغنحلا نندممدلأ اروشالاو ىءراَغَلا ىلعيفأ نع ءالعلاونأ كلذ

 ١ لوق#ل_ةمولاهةيفنحلا نيد اهبح ودملاودر دوم شمريتكر رعش ىف ةدرصقلا 1 لا

 بطلا دبعَّنبس انام 3 بردان صحلاٌةمظاكن مّن ني حالا

 هانعم دالوأ قا مكيصو لوز عهلوقو برم صا ىوروسابءنانلم<دارأامنا

 | رتااقتاز يستر كالذىلء لالدلاو ضر 00 يلع ضر

0 

 2112أ0 “ب “|أ]|1|]| ]ز]ز|]|ز|]|]|]|]|]|]|]|]|]|] ]| ]11

 موضعا هانمماهنما نأ فالاو مهرخآ ا او

 'ئثلاٌتَسوديبعوأ هل صوايموهريغئشلا ىدوو هد صواصو لحرلا دوو اضع

 ٠ ةمرلاو5لاق ءاوسهتلصوو

 رمد ااانهفانضلأق ُ . اة ساقم #2 توام سر ايبا بأ

 اى نسا الب لست يطأ 5230 ةسل الا اناس 1فننل ىلا عن هرآ 1 نمانت ”الص عحر لوم وش

 ةمرلاؤد لاك

 موكعم فولي اهطياش امل 1-3 ةيصاو بْن ماج رلاواج لاني

 |تلبنلا ىموا بارع الا نبا: هلسو هيي وبس ءاضوول اتا اذا ىصت يئشلا ىو ىددالا لاف

 ةيضاو ضرأو ايضو دبع ةرملا اسهل ىصو ألق انقرءتاسافتفاا مايزجانا اوما
 موك 0-2

 000 صاو تينوهو لضتا اذا تبنلا ىماواولاق ان رواتب ل ستااذاتابنلا "راصتم

 نحارلا 5

 ا

ْ 



 عع 0 (ىسو) ءايلاو داو فرس .٠ ءارلالسف
 مو ©#ظىا و

 لاقفكنأشامهللقفلبالا ةج ردمفماقلام هبنذ باكل تمحو بدو هذ خافاييلع 04

 عمأرب و ماتلاوهباصأ ىذلارمكسلا نمأ ري انعمابدو دن ىَأَ ىمطق رك نعتدقو
 لاقى ور !نممدنعامذخ سَ هرقل ى وأ اوقف هرب هح ردقسأ از وأ أو هدف باديدحا

 5 : 7 بوجي ةدعاس ظ

 محلا وباقعالابز رودسسلا تدع 2 او ا آاماذاّن وس ٍ

 نشا وت كلو تصاب رقمي يتوتساو ءايوكلا 'وساو

 را ا وداش و وهس 5 وأ لاق َّى 0 در ةوهيقعإ سس يرن 4 0 رتطو و

 رهشو مالك عنج رظسا ىوأو هكر, سرفلا زبر سا ذا ىو
 ةاعرقاو اماذا نو ول# ةبوح نب ةدعاستس مذ لصف ىف ىرش هواادشنأ ّى ربنبا لاق

 ىصال | ىلع د..عوأ طلغد ةزج نب |لاقىرب نب الاف ققربح رع ىنوب ىمصالا لاق ديبعوبأ لاق

 اذاهمش نور ءاشو ًدقومدي زب هدنعامبلطيىأد بقي هسرف ىو نالفو 59 رخلافامنا

 عافزلابوجتعارلا يلد لو بالكب وأنت نعتسا
 بركب نود دوكحات “ع هبكنم سأرلابق حال فدان

 هردوو 0 و 0

 باربع لا اوم باقرلا صقو 5 مهيع أولا تاخر شعم نم

 دشنأو ىلا ءالائمان هلع ىذلا توق

 و مه<

 ا الو 03 اميل قلاع

 ءاجاذكه لا ل_امةيسثنع ءرهدهع ضقت الث دل اىةياهنلا فودروطت الىأهيىدانتال
1- 2 

 و اولا تفذخ ىو ةيسللصأو لاخلا, ىتاسسلا لحاملا و شا دول أ نم ةباو رف

 (ىسوإ أقاويل نه لتي منكي نان لبطل تيدنمفول اهلااهتمتضّوعو
 فذف ىناصوامةدارأ «ىنصواسمفحامتل اَفاَصَو »د ةيؤرلاق هبلادهعءاَص وولج رلاىضوأ

 : اهي ه6 وو سو ع < هماقع

 ةنضوون ا ان و اندرات و نباتيملارنياقمالا

 يقال بنل و تاب و لوا دباصلا وداصولا مسالاوذاوم
0 

 اعيجب امهم يصويثئالاو ىَدوُماوىدوملا ىص .دولاهديسسنبا .دادضالا٠ نءوهو هلىّصو

 دشنأو ةيصولاك ةاصوأ اثيللا يح وئضولا سس 10 درعلا نم وءامضوأ

 ( نورشعلا برعلاناسل - م6)

 لصالا فاذكن ايطربغ هلوق

 ىرهوطاحاعصىف ىذلاو

 : ا اهلا نر بوصةدامو



 شإالو هتيششأ الو هلوق

 اطوم_طمل مالا ىفاذك
 هتحرشو سوماةلافو
 رصقبو دملا (س ؟الو)

 ركام هروسأالكأ (هتبش)

 ى هديسنالوقوهولاق

 ةملكلا طيضوهو كنا

 لاقو اهرصقوفاالادع
 هحوالو سأى ةرعأال

 ىسعمتلق اهفد ريصت

 رصقب هتيششأالمهاوق
 ىأىثأالءاصأ ناكف لالا
 ةباكهتتشالغتشمربسآال

 درب دقت ىلعو ربدتلا نع

 ىذلاهاشثأنمنوكي فلالا
 اصالموا هاشاونملد مود

 ىرتاكل صالا فىذلا نكت
 نيشلارسكو 5 ةزمولا خف

 مكهللان اا داو

 فب اهطيضقريخالا شاىف غ

 هئعع#ورتك نيسلا

 ظ 0 7 ةايادعإولا فرع .٠ دارا لست
 2م

 نحس هرذو 5 دواس رفا ايلي وب اودلا 0 ةودسملا عيج نمد توالا فلا خالك ةيبشل ١

 - 2 اهلل

 0 أهو هردنوىنايعللا ها ىئوواو نهلديهنزمه ل ا.-علاود بدلا ىي ألا

 م امم

 - قه دما ”# د عوىسعركع 6-2 8 7

 ليللاتإولقوتملقو + لقوحاضوف ىثون ىح * دذدئلاو يبارعالاث بان ءةيشلاكمبف
 لد د

 تدشو نمهمف هردأ تاني اامربدتوركفل نيللالدا هيت كم مالوزب وط

 | لولو كوبا ارو 2 ارمله مق ىرح اع كفر عم نمنوكيوآبوذلا

- 7. 

 ليزنتلافو ضاييوُة نس يفْماوَقلا ى :ومروواهش رصتة>والو سشاةغيسص فرعأالر

 تةواوانعينلوأ حرخ ضرالاَتَمْوأ و امنولر“ اسفل انك ولا ف سدلىأ اهيفيشالرب علا

 2 تا و جاه ا عم و 95 ع

 ءاشولا ود و ةلامرتك اذائثو فار ءالانئا لاقىأ علط نم ىنواهيفواهطرلو أحر هللا

 و همم 3

 اكلك ىذلاءدرف فلا ىءوو هلئئامتثكى تن ف اووف اولد ة.اوفاتملاو

 11 دك هس د هم

 يبنارعالانباهدشنأ هلوقو نا سارا ماو ودب رخو فورعملاىذ ولا نم

 9 ا ”ساسك

 لك نب عصانةاشولا ىدبأب »* ليا رينانةن مْ زوهامو
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 ل رم ستاد عه

 للا ماسحلا هيف تسُفتو 2 ايداع ا مونهنمن سحأأ

 ا همهم >9: هد 26 ع ها ل 6

 ةيفدعو ىةرشساوتدعملا ىثوأو نرى علاش سنو رتل ةدزلالا

 ىّنَولا نملاعفو» نحن الافءاشملاو*اثكاكهت راكولاملا لسان: ءاشولاو بهذ ن مريس ىش
 ا يأ 0 200 هل 100 ا 3 37

 ىكالد لاقي داولا ةريثكلا ةيشاولاو هين سهلل ىثولا سلب ام مهل لاجو هم رمهدنءلاملاتاك

 ىأئشبىدنعةبسثاملاهذ_هْتّتوامواورثك اسمو نالفونب ىَتوو شاو لجرلاودلتام لك

 فيقع ثيدحىفو ىسىأ هيا ثوناطلسل ىلا هيىتوو هبي اشو ل
3 . 

 ساه سمع

 هصاول او ء#مهبو شاووهو هب بو سلع ماذا 0

 ع ”مءهو< 3

 | جرخسىاهعمدع وهيشومسي ناك كفالاثيدح ىفو لاو سلاف! يدحلا جا ارككتسملا

 هللاىذ روع تيدج فو ثيدحلاىثوّدسد ناكهنأى :رهزلا ثيدح ىف و هنع ثحلابثيدحلا

 دعابالا هلم ىلا ىهاودلا ناد أىأ دعاالااشدتساىلا دئاتلا ماج زول ةأرماو هنع

 ءارغلا ريب مظعلا ىو مالا اواو ىنئاول و توصلا ىف ىلا و مس و

 نع ثيدحلا فو ىتولا نملاعتفا اوهو روصنموأ لاق هيناكربست نم ًاراذإ مظعلا يلا
000 

 لخدفءابودلن نسكن اههتور تلع أخد انبات ىأتأ ل0 ودراما ًانادد#م نب مسالا



 ءايلاو قاولا فرح « واولالسف

 باع نيل ومي معألا ديزاد ثنأ م 1ك ىهلاق ءارقلا||

 مو ه- 5 هدو ةهض ا مدع سو 1

 ش دعاق ناصموالاتنةخاف د اهرطب قوذ ترب ى.وملا نكس: ناف

 ليعفسا نب حاضولا لوق هلثموربتباولا

وحلا مقام ىعطقاف تن * ًةلاسر فسمع ابغا عام م
 

 م ضسعو 00 ا 0 52
 م88

 ارمح ءلادعع اهيا اعجب 5 0 2 ىت .وعانلتق ا و :

 25 عه ىد.وو

 تدسو | ن ندلعمموهو ىرتاكىسوماذهلاش ريخالرك دموهجكومألا ديعسنبهقادبع لاو

 هس

 ديدلا ىسوم ع جو ىومالان تاويل اتيصوألا# ىسولا هتقلَح اذاهسأر

 وهءالعلا نيورعونأ لاق لعرض 7 ىساولاب ركنا 6 * زر ارلا لاق س اوم

 لفن مرتك الشم نالوا لع فرص الق نيفوتركشلاق فرضنا كفل

 ىيلاكن يف ىدومو ىوسومميلا ةبسنلاو ىلع فوه لوقي قاسكلا ناكو تاعذأ لكم ىني هنا
85 21 5 

 ىساوهلت تاقىأ هنو دقو ىساوب ىلع دي هاسإ ق ةقيعضةخاءاساووفاوتسالا 0

 د لاعفو لع ءءاشو عمهباو فور عمبايثلا نمىنولا ىره دوا «( ىثو )رولعأهقاو

 هم

 رفعي دوسالا لا نوللكنسدوكيو هو فورعم ىلا
 هما 85 »م همس م هج

 قرانا ىو لمرور هازب #3 وه تح برا امرا
 مسا سل ساس

 ولات ولاشي مالكلا ف كلذكو نواب وُ طاش دوللا ىف مكولاو ىلا ناولأ عجب نعي

 ا 0 ما ود ةودل مح مو م

 واولا هيل ادركوتو هيلاةيسنل او ىنوم ىنوموف ةراكللد3شةيشو هتيشوو ةيشوايشوهيشأ

 سايقلا تا للا هن وينسلوقاد5ىرهوملا لاق احوتفمنيشلا لرتتولعفلاءاقوهو

 كالدو ددح اوفر د وطن ال برع انالهملع اهلخدت ءاهي هشتاق هنمت لم | ًااذاوزيشلانيكست

0 2 

 لق<الدحاولا فرحلاو هيلع فقون فرحو هنآدج ا ءانبلا بلا اتصال فنأ

 و ع اس ١

 سا ع. م 5 -م م

 تدو ينمو ل سل يت | ست ماس 0 م ههه

 هنيربو هيزلد دو هقل اريبنك ١ 0 اود اودهروصو هك 0 بنك 5 دوه :ب.حوهشسةنو 46

 5 داوس فض اسوأ ضاس ,قداوسةيشلا 5 1 ًاهمالكى و .و لاشك يا

 اا نهنضوءءاهلاو د ا هدلصأو هوغو رفا نول منعم ف اغيول ب هيلا ١

 هدو م , ىو ىو

 هديسنا نس [سرف لاشي اك ه شارو لاقي وايش عب اونزلاوةنزك وأ نم

 تنتح دتحهلوقو اهرظهوق

 ةدامىفاس1 قذاوملاوهانهام

 سومةدامىف عقوو صدم
 ىدعك*هرثك تعضوواهنطا



 ىراضلاو أ لاف هلوق
 لصالاب اذك وللا انيزاوف
 نزوةدامىف ةباهنلا ةرامعو

 ثر روبام تاق ىرخلا وألاق

 ىدهدع نع 000

 ف اهترايعو ها. صردم

 ةالصثد دح ف وىزوةدام

 ىلاودعلا اي زاوف وكلا

 قام م-هتهنواتهامرخا

 هنا فاومأل ردعلا وانتزامع

 نال نيثدحل اندبلصافال

 قيسسف شماهلا محارتل
 قثيدحرخ [ىلا هرظن

 فثددح لوأ هنطفنزو

 هسييععم همك ى زو

 هسيفلصالاو لاق ده اوملاو" لباقملا و :ازاوملا مهانةفاصوو دعا ان ..ناوقىرسلاوأ لاف كرو

 كى . هايلاو واولا فرح « واولالصف 0

0 

 اذهايدص هعمىأر لج رالاقهنأ ىبعسشلاثيدحىفو داولا داواضبأ“ ارولاوهد- ءيوهفلخ

 ىّرو (كف) لع هقلاوءارولادلولادلول لاي ءارولا نم شباو هلاك ىبانبالاق كنبا

 راجلا رولا هديسنبا ديد كاسل راجلا «امسأ نمعّرولاد ضيقت عقب ىيبىنلا

 نان اررملاديدشلالاج رلانم مسقلا 74 و يدش ف مكرو راج وديدُلا طبسشنلا

 ىلهتلا ىاغالا لاق و ردتقلا
 مم رك 5 00000 و س ءعهي ©-

 ىزوبارتخ ؛ة1دءاهلح ان 5 يمملاد تن محاسب هرمصيأدق

 57 ا #*

0 5 

 «ه ءعهس - هم ووموم و هم ع

 ناك دقلفاحربكمش * ايزوتسموعلا هب ثرعد

 كزولا ان سيمو طلاق ا طار
 هسا علو مم

 بضاهآلا,ةىّروبْتَدْجَلا 35 ىلا هفاسْد ماو رك نأ مع

 »ا ء5ةؤ وود

 قزوتسارداونلا فو 7-3 ار ترا 03 لبقمنبميةتدبدشن أور فانز وتس عو

 و 62 :َ هدو

 همسك هب .روألاةيوهن د الا ىرهظ ترو لاقيوهيفدتسأ ىأيلوتساولب ا ىف

 هع

 ىأ الان الفىرولاق» 5 بضاهآلابهل ىزوب ث دج ىلا 95 لذهلات يبد كنأو هسدصنو

 مكحل انيديريلاق ا ووهظاع

 2 سو وك و95

 قي 0 3-0 ةماصم فرص رايعأ ْنمَفاسانا

2 

 سايءْنباثددح ىو املا طوهوزو عجبا“ اك يبس لاضوفلا كاد لا
 - 2 -. 2 ٠

 ما ا 3 ِ 20
 ىدوه:ملكحصوب ىد لعبا عج نأ م0 ل امهئعهللا ىذر

 سهو

 ةزمهلا ف فت ىءهزاجأ هرغو هن زاو لقتالو ى ره وحلا لاف هييزاحاذاه مز لاقي ةزمهلا
 ١ 00 ا” يت 1 200 ا ِ

 ل و اوابقام مضناو تدق ااذاعدياغاا دهولاف اهماقو

 9 هةر 2ص ع

 ًازومحللا زوو ممن الواهة لا ورعد أت“ ارتكىرخأةلك نمةهذ اها ةنوك, نأ الاانيزاوف

 قو وىبولاب نقل ئشلا تسأل 6 دا( 9 مع هت: ةزمهلا درك دهسا
2000 

 : سيرفر اير ش يورك ا نيود ملال ودوللو هقلساذاءاسوأوهسأر

 ءارقلا



 (كدو) .ءايلاو واولا فرح « واولالمف

 قلكلا ىرولاو 2 + اولا كلو داحا نم 03 ىلا رتارادنا ترك ار 1

 ةمرلاوذ لاك وهقاخلاىأىأوهىَرَولاىأ ىردأ امبرعلا لوقت

04 5 

 دال تسيل ىرولاذالو 5 3 اروةاهمنمانر ءدناكو ْ

 نالاو لامعتساةمرلاىنخ يانا تلى كر لمعتسبال نب بالا كربالات

 مم نوكيداقو فان قار وكرخوملا دالبب ىو ذالب تسيل اف هناك عسل

 هعيش قاسم خان اناتنانلا لعمر 00 /رءظ الا لاك دادش“ الا نموهوماَدُك

 يلمع ا كلامي عادشنأ ةدعت نم ولبن من اوقكن كةمريغوهوامتا

 عا رع بيج نى امو اعد #23 لقاعموي ىوهلاذا رمان

0 

 م

 ءانتلاضرعمالا لأ #3 ىرأال مث اب اا ىرورم ناو

 ءالَبل ار 0 5 .ءاهدطعو ىدنع نلعب
- 

 ه ةزعء

 انو "ارو نم الا لاقل * نكي لد هلم هلع. نموا اذا
 مهتامأ ىأتلمم اور رعاتوهوردقملا لءفلايب نعول ارومهلوقو

 هممو

 َِن رضا ناو اوسلو هلثمو رب الاف
 هدم هس اقسا # هع

 ا ارودالسلاو ميس وو 27 ىتءاطو يمنا ولصوس وحرتا 1

 ' دل لوقو
 و مم م اا ةدهسهسا و 5 3

 عياصالا هيلع اصعلامو در ىدن نارا  فادوس لأ

 مرام "ادوزمو « مقاما لوط عسل ٠

 : ريرجلافو مرهلاويشلاةمادقىأ

 ذل ين صعلَسبَدك * حارؤبادوفشعوأ .

 رعاشلا لاق رعشلاف ةروضةمارو تءاسدقولا

 ادعابآلااليلا ماشلا فرطارو و داومر ىتحداو 0

 الد كا ا ريهاربا لوفي ةءافشلا ثيدح فو ةداش ىهرءاهلابةقيروأهرب ةصتو ازودارأ

 باث هنأ لةعمثيدخ نمو باح نمىأ فلا قءامنيمىو رباذكعءاروءازو ع نم

 ءاح نم ىأ | ار ار 9ن وأ مل زال ىلص هللا انتر مت الاقل 0 ديدان ز



هضعب ىدشنأو لامالذا اهمذتفهساكرىلاتبتلا تحارب
 0 1 م

 م نعم ةسااهع 8 ب 2 و نمد

 اعطق ار يغانس ىدش دف 3 هس اقةياروأ مق فاعد

 نموهو باعد ثوهو عنا نم ىف اوبن رعشأ و ىاعدعأ ا

 ةرثكوءامسالا ىف عفت لعل لاف ةلعوق ىسرامأ ادذعو لعق سايعلا فآدنعُتا روتلاو ريفنملا

 نضر ارداصما قدك فءار هلأ رتس اره كراون فزراووائنلا تود هلعو وف

 نواوتنمنال 00 رهف توك فاي وودان لات :وأنمتدخأع 5 رلعشتلا لعفلا

 1 ارون او رصبلالاق ةايوتلا قد١اوأ لاك وةاصان ةيصانلل ارا راجل واو ةيصونلا ف

 همم وم

 لا رس تقام لكو لسؤال 00 ارك :لءوفولءوتاهلصأ

 نمل عووهاسناو جيو تبلقاكلاتتبقداوأ الاواولا 5 نكاوئاروومهدنعل الاء

 ٠مم هدم

 ىضمأ يار حرضسف ىرمأ قرط", .نأهيلا تيلطى اان الف تيروساورتك ل دخجو تذو

 ةزمهعار ومالنالءارو نخل نم سلو عا اركح نءهنركسو فارو+ةلعج راك رووهيلع
 0 ه .-

 هنعّيكو سسك هرب غياكرد ١ ارقسدارأاذ ناك لو هيلعهقتا لص ىنلا نأ ثيدملاىفو

 ةوهكعءص ه- ,عدم هع

 ْ ىدععبتيرووهتيراو لاقي وهرهظءارونايبلا قل ىأءارولا نمدإضأو هريسغديرب هنأ مهوأو

 ثيرو ودانععامسمنع كرو رقو لع ءوذ ىلعرتس ىأامهنع ىزووامزي زعلا ل اا دحاو

 هر رولاك | ةاردومن 0 "اك هريغت دره أو هيرتساذاه برو راه رو ريستا

 هتوس 'هيراؤنىذلا راج ىأنالفئرونالفو للا ىرولاو ريفا سوم كف

 ىثعالال اق هركاساو

 نب سمه 3,

 . ةرافغلا لعرصحلا روع 00 ايرودقغدشتو

 2و و وة 0

 هعضوم فروك د موهوهغا تن راومرغترهطأو هن درأ هنء تيروو هيراو هت :تالارو ىهملا

 نمل قًأؤهو ريسلا تلا( ئااوهو لاسةءالاددع ضنال امارئام م-ايرعلاو رتبلاةيروتلاو

 همر ةءهمد 25 - 3 0 ١ 2 6 5 و 9 8

 نيعلاهرطنم نعاميىراو ض.لان اكاهنال اده نم هليعد ىلع ىلا دنعوهو ةردكلاوةرصلا

 1 2 م هم 2 م 4 ع

 ناك امد عباهر_هظاواه+رخريهطلا ناكرانلاع يرش اذادنرلا ىرونمتوك نأز وو لاك ||

 ىل ارعالا نيادشنأ هنعمل ومر تعكر وو ضيا ااهامسأ

 1 8لوس مد سمير هور

 دعاس هلعتر داغإهلا « اهنبانغظ ةرباك م كو
-- 



 ب ايلف انزع م داو 400 2
 0 وك 7 -َ مو م

 0 الا 0 ل رولاق و

2 8 

 تا 2 ىراولافيدسلا مدعو ٠

 نزلا كرولا راوودانزلا ىراو لاقيه :هرفظو هح احتل الث برب اديزمهارو و هاولاكو

0 1 2 0. 

 دقولاك يق د وعر ووفر تي دوأ سيلا باآطام ل ردأو سيف خام ماراذا

 1 و ع و يهدر سوس ه2

 تيرا كمال تر ةلفتحوأ لاقو هتنقث ان أه روأوهن ,روابرو روتي رولاقي
 و - أ

 ةردشقوأ ةبطعوأ ةقرح نمرانلا هيب روأامّلك هلا ةره لاقوة راو تراصّْسي رووابغرا

 ثيدح ىفو هب رسما وفن نون عبلتلا ىلع هلكااذهولاكىزان ابكر رئيغبأ حو

 0 ريتبلا نانو وأ او رح لو لاير تيوتا معدنا نية جيدسخ وزر

 3 . روأأ تحدق لوقي نأ فب ناكىبرسملالاق اعد رس هرانرهظتىذلاى اولاد لاو لآ ش

 ىدسهلا اطل قحلانم اور وأ كأ ساقلاسق ىرو أى تح ههجوهتلامرك ىلع د. دح ىفوأ||
 م ع 2

 اذا : رون رانلا تيرونم وهلاك اورويفةرصبلا له ىلا ناهصأ تف ثددحىو

 نمنوك نأل-ة< ولاك انأرىل يزين أ هنتلاس ارانالف ثيروتسلب اولا اهترخسا

 ايلا( فيولا هسمعشب ؛انكلا اوهوئشلا نعد نوعا
 هسلعورددضتدزوأ و

 ه» هع 5_2

 كلوقئرم هي زلم مهااونأ هريسغوأ ناك ادوعبىرولامةففخترانلاهب رووداو هندقوأ

 «5 ع 7ءس .- مور

 راثلا تن رواو لاق ةيدوأيدو هيدأ هتيدوو ةيعوابعو فن تعول نمي دقايزو ىَررانلا ترو

 نال سةما مس جة - --

 اضرأآف ص خو طلالاكو .ىرولتد رولانقي و ىرتتي دووكرت تروف ءارياجيدوأ

 اههفتاننالةبدح
 9 ه م وك مم دك

 نجاوشلانوطبىفتقتو تع د 355 رق عا 5 ارهظك

 لاق راذلا ب بقا ربنا لاقو ةد حوال هك هيف رملة دشحوةز ةيرهظكار دفاع 1

 ركام ةسابت ثيثحوأ ةمرضوأ ثوروأ ىت نمايوقتاهلعج روصتسونأ

 34 وو هس

 ْلَمَعْلطلااذا قاسا يعم « اهبرو »ل سناكسلاب ات
 _ - سم و

 هتيرولاق اهب ارو كلذكو اهبرعشي مانعفا هيرو مءاورنخاهبراو لاه دونلوأ يدون ىدد

 هه < ان و ل و وو 6 ل 1 يل 2 عع

 هلث قلو سناكلا قطالئخذتإل هتقان ناك اه :راتترهظاذادزلاىرو نمولصأو هتلعااذاهنارواو

 تطضرانلاةدرووهلوق

 ءارلارسكي لد الاف ةيرو

 ا

 د_هلاقلطأو ءايلا ين

 : نوك_سلاب ا

 هحيعتم هتك



 نيل

 ط

 وينر رولاغب و 010 3 6-0 هسيحاصل دق

 كرولا اولافامتا ىرسَحمناف قران 3 اريح ول كرولا «مهلوقو رو لاشي م هضعبو

 ىلا 0 ضلا وبما تاكا وهامغال قو عابتالا ىلع

 از هد مهو س

 بنك "امان اندا 1 رلابيصي ادا ابشع ءاوذألا ىهلاقفاممعو

 نمل عي كرسختو ىرسخ مناف ىرامرشو اريح حبو ىرولاء.لعهقلا طلسم لاقي املاب

 ورعونأو ىمدالا لاق ىفاودلا 007 ريسانل | نمنونلابىرسنَسديردْنياد ءاورو تارسملا

 سايعلاوب لاهو كيرلا فشخ ناك ليوا اوهامنا ءارلا تفيءادلانمىَرولا فريال
 3س

 هلّتقف نيستت اولا ةبصقا عقيم يمول بيذعولا ع ءءالاعا راعجفالاب مدس قولا
 هد 2مم

 بيوم اروبالا ترووهنئر بصك ءذسخ أي لعق لجرلاذخأ" ادوهوىرو مل سرديذ وأ

 ةشلح 43 0 ًونعسلااهارر را ًاراييقن واهمصتراكف

 رك اوبلاداهعل ران نيه 53 اهماطنع ىروأ ل اراك ت ناكو

 ىيعيلرمشد بتنأو ىش لكن منيهسلا ىراولاوئرول اوهو بلا صيام ملا ىراولاو

 ارذق ف صيءارعشلا

 سما 5

 بلا ةيراومدللاردوةرثك خانم قاورلا ضرع ءامهدو
 0 ا ا ت3 2-2

1 01 25 

 ىذررعثددح نو نيمسىأل يعف ىلءىروم+لو نمسلاومحشلاب ى دما ذاراوبْلقل اك

 ناصر 6"

 ١ يتلا والا قف بابضلا شارت نماهيعارخف ودك هبلا تكف :أ مان( ةنع هنا

 ىو نيد رادو وق ن منهل تا رئأهني 1 5 عبشأ ]ناك هتاَقك ةفتكعت 0
 0 0 5 7 م

 ةملسسح هير دوابزوىرتوانلا تروو لعاف عجل لهم :رولا ى ل وةقدصلا ثيدح
 - مت < تست

 26 3 0 1 ل ا او

 رعءاشلالاف دقتاىروو راو وهون روايروانرو ىر وبواكربىرووىربدنزلا ىروو
 سل "6

 ا - دمهم - ب صوص 0س هم

 ١ ىراو رغنزاوهى:دنزو 2 روم هد دزاندحجو
 2 هر روةس 0 ا 90 014

 دشنأودب رون هسيروكلذكوانأءنبر ند 5 ىراواهل دز نمنينهلا مأ 0 ا

 3 ٠

20-7 

 اعانباتعلاانروب م » هنا تمصلاب هارت فاو

 > تت سا -ّ -



 هبامىأ ل ءقو“ هلءهبامىأ هدو هيام لبقو رس ثموهو نيك ايوه ارعالابا بيذملا

 حايل كأ هيذو هيام ذب اعلا تلاق تيكسلانا 10 لا ىهئذولا لاقو _

 9و د هسو هد ١ ف هه

ساسا نمنح فوك 5 0 ١
 ا

 ل

 فوح يلعن للابد ىلسولا ا 0-0-0

 لاثم ىلع كر يلف وهدير نبت ل اوق جمالا لاغارعش سجن نم هلرعخس هب رز ئحاضق م كدحأ

 3 اًهكناذاايرودلتلاك هديثنأو مفوَب ىَودِنو هوزومهموغٌىدوملجيزهنملا بكل

 عي رولا و هءار ةلالاقو ىرولا هباصأ يدور اس رسما ىرولاقيو ىرولاهيلعوعدت

 هيرموح لا ىرو ىرهؤملا لاقو مسالا فلايو ردس للان وكسلان وهل عت لاقو ءارلا

 ع# هد

 همت ذاق ةزو مهم ةئرلا نال مهري غدركنأ اهدي بسب قس ااطميز لالالا 3 اانرو

 هيلمدنود ىهوىرو نماهلصأ ةئرلا نإىرهزالا لاو قرمو مفارز تل السعف

 ىعدالادشت ًوزمهلاةياورلاف رو مشملاولاقهنئرتيصأ اذا كر وموهفلشرلا لاق

 تاحارملا فصيحامتلل
 ةدودل سمو هو 6 سمس هم ا س سو<

 0 6 د نونا تطول 00

 اسلا يي 3 د

 ءاسنلارك ذيس اسما
 اداكملا ن هداك | لع #10 ينل رودقاملثماف رنهازو 1

 راو دما يسن مكاو و هلوقفف لوي ىنارعالا نبا تعمم ل يح نبا لاقو

 قدزوشلا لوظتموابلا ودنمكلذهعنمفاهلوهن ءاجالعهيف

 ماظمليلا دلال مر يل ةظيفح اذوأدوعلاَبَتنك واف

 ءاب ىبثو كرد ًارمللو ةعامجلل او ونال ا 2 ر هجرس لو

 هتندولكلا رختلاب ىرولا م ءالاو نيرةوسنللو اد نينأرملاو ىدعقاو ضو ل ثم ثلا
 3 3 ع2 8-
 لاعلاهنمذخأب هَ , رلا قيس ,ءادةصئاسةيراولاو ىرو نمةفود_< ةئرلاو هنئرتصأا دو

 ( نورشعلا رسل ناس .ِ 55(

 53 (كلو)  هايلاو ا, رارلان رم ا تر
00 0000 

 لصالاءاذك اند ةلوق
 قىذلاو سوماقلاح رشو
 مت ب حاصل !نمةضشرغ

 ميك هب 3-1

 اذكةصئاست راولاو هل وق

 و4 راشةرامع ول صالات

 هجم وردك ا



 لصالاناذكت اوي اهلوق

 لصالا ىفاذك نهب وشالوق
 نيوسفاخ ةدامىف مدع و

 هسيفعهورتك ُ وسنلانم

 ىف طيضاذك ىذووهلوق
 هلعلو لاذااريسكي لصالا

 هييفتم هتك هرئاظتكا هش

 ءاملاو واولا فرخ « واولا لصف انا
 0 01 ب 0 7 0 لا
 ' قيقطاردصلاو لمعت_ساساقؤلاف ىد دولا كلذ نمل الهلا مساودكلهأ ى اثونملا هءىدو و

 رفعي نب دوسالا لاه هيبهذئشلاىدوأ لاقي“ اديالا
 5. 2 ةدسدوو 3 هو

 ْن اذا 5 هتمرصتدابع مولجنبا كدوأ
 مووإل ع

 نا

 ديعس نر د11 لاو م بع قارس ه.ىدو ألاقي و
 ئةو و مروج

 د ىح 7-3 فاست يلام
 موو

 رمعلا هبكدو أثاو"ى
 قياسا صا سدس

 ىّدو او هعهم باهذو « مهد هيدب رب ولد ىأىد دوأ#«انادنالإ ان 1 اوديفق ةوعْنباثي دحيف و

 ىشعالال اق بهدم اهب

 وهم 25

 !معيراةداوغ دان #* لدي رئاماف

 1 ىلعئدولاوزمهلا فرك ذدقو هلالي اروي دبل نر لإ سرك دفاع شومان

 ترشد امتدح او هراغصو لذا ل سك مَ
 خ اللا

 8ع ةه-ِ 9

 فلا فدابحلا شكر رباثم * انطوان مرغبن ف

 ملةرب اكسب و البق اني اةداشنم مس < ىأىدولاّتام ةقيطتسدس ل و

 اهيرصل بلا ئاب تت هدا اوّلاو قولا سرع 00 ءىنلفشي

 ربرح لاق ليتل اهعّضربالثلترصاذاا فالهسأ ىلعدشُو ةقانلاءابطأ

 حا رلالافو اهموركى دا اوّثلافارط و

 ه وه وهم ل مد دولا

 فالخْمنوبوماداو « فافللا نصمم
 دى هس

 رعاشلالاق ةيبنتاك ماوهوةيدو اهتدحاو

 هه 5

 ارادة عادت 5 موبَتانلاعن ىو أنف
 9 ه_

 -”ت ست سن دع -”

 9و همس سم هم دس 9هم سم

 لاق يرينا لام ةيدوللا اهيلع ندد دقو اههياهفالثأ رص َمدوَةفانلا تب دودقو

 سد 9وهةصر

 5 اكل ليبللا نومك دوم 5 ةيؤراد-_كنأ و حال لا لماك ناك ذا ىَدوأ م ضعي

 داللا ةوقو ةادأ اذناك اذا ىذا. ا ىدوأن مسدلو طاعوشو ىربنءالاق

 ودخل قكاولاو هوئذوو ىو ا دقوىذولاو ىذولاَو هىلا رعالازبا (ىذو)
 08 هما ىف ب .ََ

 ةيذوة وهو ةيندامتد لجأ نأ سو هياعهقا ىلصانببنىلعو مالسلا هيلع 000

 ١ 0 باو نرغب لكلا ٠ نمدحاوريغ تءم«تيكسلانبالاق ةريقح ىأ يذو هلوق

 وو 5 يف < 5 86 سا

 ءاددبامىأ هضرم نمأئاذاديذو هيام كي ماالاودالبلا عيد هرب ىأ هب ذواهم سدلو ودصخو
- 

 "بيضها



 اننا

 ورده هله. هدو 27
 قئاعّتاجامم ع 03 0 2 8

 قهاّشلا د اولكر 5 امودبك امو يقيس

 نأ اردد 1 و هيلعتدت ٠ املاك رطال منع 0010 ةردانال هل

 دود ام دو

 نبالاقو سلا ملدا ودان هلك موتي دولا عجلباو فريسسو هعاربخانااعدالا فان لما

 ىلع هادو ألوقنئطو ةيديلأ امص هل
2 

 و م2 ها هى 2

 ايعشلاوْمْصصلااهنمع زر 2و دع ةيدوأهادوألا م

 قدزرفلالافو

 اوان ةيدوأ ءادوألا ْن نم #2 فاكر تءامقدق تأ االؤأ

 - 0 2 2. هم ا

 موسمها #3 اهو ادوألا ةقريب تور : ربرحلاقو

 ىشعالا لوقور تلة برسأو يرسل دم ىدو عج هن“ "اكس ادقربغ ىلع دؤأ عيبا ىرهوذلا

 <« جعس 9©مع

 هل ,هداشثاباوصوىربننالاف ىرقلا ىداو ىنمب #2 ىداولا ماهسوأ بوي ماهم 3

 ىداولاواهسسوأ بيم امس 3 هنأ يطال سايق
 هكع

 ل ا #ع

 يدا عب سيل نوهيذاو لك بن ارتب له نع وتو عضوموهو دالب ماهسوأ ىوربو

 عفنل نمد داوىفكلانأ اديريداو فتن ًاوداوفكلانأ 1ل |وقناك مهلوقوم هرع شالت موهامتا ضرالا

 لجرلان وحدوف ذ نوذكي ومذلا ىف نولوةد ممن ىنعملاوهلثم ىف ىل تن وريثك ع فال نم بتنصىأ

 هيل قام قا لور اندينساوعدم يذلا ءارعشلا لسور ءقنتشا هسفسرلا ١
 ىأاريسكهلااو درك دوتاإ1اصلااوإ_عواو نمآنيذلاالا لاهتف نوما ءايهومءاهيهاوتر 7 '

 مويدنأب لسو هيلع هللا لص ىبنلا نعال اناهغاو مسه يلو هقاركذز هرعت مهي

 هاعشو 5 .وهماعهلتا لص لوس ربك نمي قانا و حأ ًاوءاجبمهل !قدسا ع نماوخهفيهتنسلا و

 مانا 00 وكلام بس كو دحا و رنه ا دمع كذب لج و نعنع ىذلانأ ريسُملا فءاج 1

 « ةبادوألاوربخألا عطقأو ع لاقي ادوأوُيدو و ءادوأ عناو مسمءهتلا ىذرنويراسنالا
 هداه #4 ) هد يه

 «هباكعدالجرى د ر مآ د هلقنال فرصعت يطول ميدارالا ويست ضمد دب

 هانم #2نم سوم 9 وهمس

 ارو نب بانع لاه دوموهفَدلد لجرلا ىدوأو هرقل تل

2 

 قناامهنمقاذىت- معلا ىف 95 ىلا لاندفو ناهي ىد وأ

 لصالاءاذك امعشلاو هلوق

 هريصم وينك هنع ثععاو



 (ئدو) . ءايلاو واولافرح « واولالصف 2

 وع مدوو-

 ذأ كوببل ىدوم_مضعبلاقولاقب ريل لول ذأ ذوراسجلا اوسرفلا ىّدوهدبس نبا

 نزوبأديسردفلا ا دو انسكلا ىرهزالا رطقى دول قو ىدوأ لقنالو ىرهوملاداز برش
 ىدورعتل اق و زمهىلدأاذاس هرقلا دوف سدل .-5 واذه ميهلاو أل اق ولاف لدأاذا عدي عدو

 نان ى الوقدان از ءأ تعمس ليمشنب | لاقوزمنت اذا ىدي ىدولاق دو هنادي رح اذا سرفلا

 اهفىدولاهتمولاق لانى أ ىدورعتلاكو ةركذدب بلآ كيجاير رمش تأديب ريلاق ىدينأ

 ىنععىدولاقي وطعن اذادا داووهذ ةراسملاىد ولاشي وىداولا هم :ولاقهنالم وهحو هر رأ

 وتساب رغس د متىفو ىربنالاق ظامنالا معءاملاةهرطق

 املا يصفأف يذنتلاوئدولاوئدولاوءدينبا برا فوه تال باع 1

 جرذي ىذلا"املا اقف عضوملااذهى ىرهزالا صمخولوبلا رثافعرذمنا 5-0 الاققرلا

 دعن لجرلارك ذنمحب رك ىذلا ىدؤلا ىرامنالان بالاك ناسنالا نملوتل ارثإ ىلع اةيقرضسأ

 لاق ٠ دوج لوالاو ىدوب ىدوأو ىديكدو هنملاقي رظنوأ كلذ لبق عما دق ناك اذا لوبلا
 04 10 را وم

 ثيدح فو ىذع ىتمأو ىذسع ىدملاقي رطتلا نعل جرلاز ؟ ذنمحردعام ىذملاو

 نمحرخيىذلاجزألا كبل ءابلاديدةواهرمسكي ولادلا نوكسبىدولارك ذ :ةوضولا ضقت أم

 | فدو زك اا نم نم مدفأو مض ًديدشنلا ليقوىدو أ لاقيالوىدولاقيلوبلادعبر كذإا

 باغاللوا ارعالانادشنأ لاساتدوىذلا
 س)د وم نم قوس »وس هواه «م-

 ىوق عبس ترة ضزوع ليح * مياااياوبد
0 - 

 دش مدح ةدييعول ب فنفخت ليقوٌتادد تماكدولاو لاو ىذا بيذ دهّملا

 ” يع ا فسر 37 ارملا ٠ ىنلا ففيفضتلا تدق ىلع الولاه نافنتع نارخ" الاو

 ةييخوأ لاهو دبر أ ىأ قص نالف ىدوكسلا مهضعبلتيأ انزلت دك 1

 سهو 32 9 ص 2م ه -9

 فاش اهبىدوتساو زتهاف + ل و

 فور مم ىداولاو هلم يذه دم ىلعهلءءابح لجسد“ اك ةيدلانمن كيف نأالاهفرسع الو لاه

 لكوىداولا ديا. « قهاشلابداولار رو «. لاقاك ايلا نعةرسكلاءاوفتك ااعرو

 لاق اًدسشسو لباس نوكب هناا كلذ ىعسماك) الا ولالتتتلاو لابجلا ني جرشم

 ىلا سب راو

 5 ىدولاهو كد عمو راجل ىدو لاقي ادودولان مىدياكدولاقورانجلا لذا و ىدمو



 511 0 (كود) ءايلاو واولافرح « واؤلال سف
 8 3 2.5 5 هايد ك1 ع هم 5 / 0 6 '

 لعفلاتي دعاذكم الان الف تمحو تاقاذا او هتمع ىااذك ماتو ثمللا لاق و تيخأت ا

 ئآ

 لاق هدصقسالاىَو ودريغشلا ||
 ه 2 - زووم ا 5 5. 22 سه هم 0

 هخرفأن يب طو رملازر كاك »ع هُدِهَسَل نمار 71 ختام 5 هكا رمبدصتقلوتلق

 م ”# هس و ا 2 50- 8 1

 اموالاف تلج و ادعس لتأتي وذقو كر .ودةو هأخ ل 9

 طرقا دل الوديصا |نمهناعتستا ف قل ااد_سقاىأ امهتساوايشو .وتف ابهذا
 هد و 5 6 عع 2 0 ثتديمحع سم

 هسقتمي ردقو هذ تدعو يلاتدسق ذاب او ىدلاَت يول تي ةمبشلا نمار

 ل سم 1 ىلإ م

 تعمسىرهزالا ةحو نب اى تالفئتو نبأ ىردأامو اوراس ث يح مهتم كاتو اذهو
 هو 8-5

 اذه توم ىلع ذخوالا | هقيدلب بوساهدشرأ اذاهمحاصا|لوةد ءاصصقل ان رعلا ن مدحاوريغ

 مم 5و« 6

 هتلأساذااذكعضومن ءان القش حوس تاراشملا لاو لاق وسلاودستلا اذه لعأ ولا

 دشنأو هدصقنع
 همم يمص هج مهم

 بكرالواروفذ ن ,مةينا #2 ملط للا بهذ بون نمامأ

 .7 و* م و ا 5

 بلا دسم 0 مخول

 توماس مو م همس و

 ارس تراس ايخو خت ةقانلا تّدوو مهدصقى معابد أوم ةيشوموقل اىنو تفرع لابو

 لاقو ا

 ىابيااهمضاماذا هو « فاين له عونك « فالى ملاثمألَ رفا
 8-0 م

 ه , هَ

و لعدم هاخ ىةفيعضة غلو يشم توصنسسحىالاور6 بأن عقرب نبارك ذو
 سا

 هس إ هس مهةوس

 لاق مهريضتسا ىأ مهربخ امنالف بانل وتس لوقتو تدصقو تر رت ىأكناضرهتيخوو

 لص حف ىرهزالاد شنو قههصافبديعسوأ او راذكه فرحا اذ هوهديسؤبا
 دل «# سدو دع م ههويعوو نه هده ع

 ياو ملاذا ب انلتصأ يب (ةباشرص ول
 «6و- 3و رص ع سل

 ادوهت:,دودقو ليدل اودي (ىد) رع هقاوابشو نع ىلا هس

 تيلعأاذايديدأَيقلا ثيَدو لوقت ولا نم ضوع اهلاو تالا ةددح وبدلا ىرهوما

 ع 2 رع

 انالف ا ةعامعللو اد نيئئالاوانالق د تاقهنمت مأ اذاو هنن ,دتذخأ ىأٌثيدت اوهترد
"” 

 ناو اواو اشيدملا هنمو نبذ يلمع ىأتق ةدصلال بان ناد ةماسشلا تيفو
 7 و

 اه

 لاعب بيدهتلا ةيدلا نم لعام ىهوةيداا اود اؤاشن او اوصتقا اًواشن!ىأاوداواومحأ

 ه 3 3 0 53 8ع َءِء . . 0-1

 ىثولا نمديشاولافاكواولا تقذف ةيدوق.دلالصأوهاوىلا هتندىدأ اذاان الف تالف ىدو

 0250 ت00 طجج ل | طال كال كا كل ا عاج



 ريهز لوقدنمو ه.ةرقأ اذارحلا ف ىولاكوه لاقي نيلارهاظل انيشالداةمبرضب'

 . هايلاو اولا فرح « واولا لصف
 2595 هسود

 ءاسؤلا بيذنهتلا د هئاسون مونرلا نع ض يي #2 متلو لاف نر يما

 ١ كلاس لاول اولا ةفمالل او فئالا عمىااكل ااواخدانعزورصةةيو دع حابمتلا ىفوةعرسُلا دود

 اذهاج ربو كءامتلا كءامّملاو الا كاصلاو حلا ىئلاوءاصناءاصلا لوقت برعلاو لاق

 2 زاك ناف هتبقاعربدتكا هأتدرأ اذا تيدحلا و هكا وار عرتا ا اطاقأد

 اهدا ه<ذاذا هتصبذنالف وو تكسالءاهلاوهسبلا عر رشأ ىأ حبو اربخ تناك ناو هاف

 ىدعحلالافو انيطيرل

 و ١ و)و«س 9-ٍ سقم .ه -.ه 5 1

 بغاشمهوقيحودقرتاو 5 نس لا اج ؟مناريسأ

 ع رملاكأ اسولااسولاركب فلآ ث ددسح ىف و 0-0 مدر رمسلا لعق ىلع 5 و

 : لعسفبءارغالا ىلع بودةموهوتعرسا 0 ل رمد وددعدع سلا

 ىتودقو مهرذكملا ىأ مهام تالف اناع 0 1 ل

 رب هليل ءاعدومك رى شل تونس اومن لكى بو نوع را ئذلاب ىنود
 3 ه2

 هبكبىأ ةاية نحوي ن الفا ةيءاكلاءاحمالا موضعي هلسرتل هيؤعداذ هن 000 ندين

6 
 لاقو هملعح ود ُِ 00

 ة5«ل- ه5 .ه- -

 قوتف مرسنلا فناكن انس ىلع « « ئكسسوهراهب الا جو هو
 تاما <

 « ف ع
 ئىنلابهنو او ىذلا لاق 2 و سانا ةوثكن ا دد-2ىا

 نرش حو ومع هلام مديزولأ ىولا فرعيالىذلاريبعتد:علاقيؤأ

 : : دقوىرهزالال اف 1 ال ىشبا دحر يسخأال ءاثمانآفئشبادحأربكالر خ2 |لوقد 0 ع

 دصاقتلاّوِد هرم اوهلمقودمدملاٌن رطلاىولا خد #* داش لارج جواك«

 دشنأو دصقلا اوهيلعت لاقو
 زودمدو سا اوم 2و9 5- هو هر بسوام و

 اومحق اوداج-الااوءاط دق لاقذ 5 وعسر وتاقؤ

 ىعامناناك نا ودلع ججالفردصملاوه ىذلا دسمتتلا ىتنولاب ع بلعت ناك نان ىنووىنوعججاو

 م6
 هجوله_بوراذ اشو ىح ىو ورعوبأ لاق ملا ووفدصاقل اقدر طااوقى ءذلا ولا

 م مص

 | وسواس هتلاهيق 0 35 0 »* سا



 «م4 0 (ىحو) ءايلاو واولافرح « واولالضف

 وس هس صول 5 1

 امادلعأ هنأرشلا لعبا هلعتفاحوهيلا «ويتأالاءانعمب اختارو نموأ أايحوالا هللاهملكي نأ

 دهان د مس لاء دل ا ملغ لذ انآرقو ىسوم ىلعل 12166 انام هملعلزنيتاماوانذ ْو 0 3
 و - 0# هال 5

 ىرغزالا ىوؤرو اهقمزاعالا باس ايس ةلتل ناو وداع !اهقازاو ملسوهيلع هللا لص هلئا لوسر

 الا 0 توا لجوزعهلوةىفديز لأن ع

 0 ه- هع هَء ت1

 ا م9

 تيحواواي-و باو د هدوم رات شوال

 مغؤام أ و فاالامف نارا افةيشافلاة غلا امأولاف تاَنواَوم لارا !ذاءاحا ىوأ هيلا

 « ترقتسافرارملااهل حو « حاهلادكنأوتر دو مشمن الفلا توف ا هلا

 اهلوحو نوكيولاف كلدياهيلاراشأ أىأاهلهأب ديالوارارق رقر ناب ضرالل ىلاعتدقلا وكأ
 ع 0<

 هن ورلاف ىوموهذهتتكى أيسر هيحأباكلا يو لاعيرار .ةلااهل تقكفارار املا

 هو هو اق هاصالا ها

 باعث لاق اذهنمىحو كال لاقيو رانلا ىسولاو هاك بنتك ىأ «ههمشم جو ةارو ليا«

 رانلا لمد اكفرانلا ىيولالاقف وكمل ىمنلو تاقفكل الاف ىولاامىنارعالا نبال اق

 لاكلاجرلا نمُدسلا حولا مضي و عقم
 - هر 059 هب عد

 عقصي حول اىاديثيشأ * لح تفلع نا ىف اتأكو
 توك وصلا ولا دشن وااو رلاو عتضلا نموت ةممراكملا ىيرطنختخخ

 2. 2712 و 8 -

 هاعووءاحو تهءءو يب مغ تو فوم از م #2 دب زوبألاق م-هريسغوس انلا ف

 ىلا ارعالانءادشنأو
 هل و 000 5 <99 5

 ىلذث««انمل فطن «بئذلا و 5 داق نيرا
 مد دم

 رعاشلاتوصلا يول ىعىرهومادشنأو مهم فروك ذمتيبلاذهو

 مصاول اس | سس س59 هى

 ماهللا وير علا عساك 3 30 ا اركمك ازةءّرم

 :رحارلا لاق ءاهلان ةاحولا كلذكو
 هد ه-7 2و<

 تادفاعتسملاو 2 و 35 ةأحواد نكولادمياقلت 3 تاهيل اود

 كب 250 يهناذوفملا ةوضوه ودعاة طرت لانملا ىلءتاذماعسصنو

 ءاعولاو ىسولا ىسولانولوةد ”ل-هكلا سولار اطلاَتوصةاحولا, ةسهىبارعالا نبا نصٍنو و

 اذا امهم اووجءاذااههئورمصُعَي وام منو دعف عارسسالا ىنعيداصولاءاسولا ورا ديلارادبلا ىعيءاننولا



 «2# : م 5 اي هدو حا < 2

 تثلاتايسارلاءاهدشو ب .ترق:سافرارقلااهل جو

 ىربنبالاق وأ ىو ربوفرملا عيرمملا مات ساب رلااذهةغل نمَنأالا ىتقادانأل 1

 ” هريغنمميفنع مالكم نيناسلا ور : نك قدعسلا 3 كيو

 « اهلسرلمانالاوانبلاثسْوأذ لاقو اينو اوكسن أ مهلا جوأذ :نر زعلا ليزتتلا فو

 دل 0 و وأ لوقت ب رعلاو لاه مهلاراشأ ىأم يلا جوأف هلوق ىفءارغلا لاقو

 أ نأوهوهبلا»كيوأودب جأ مالكلاب+بلاُتَِحَو قاسكلا ى يرو ىا وود حاو
 بيؤد ل لوقو هريغنمهيفنع مالكب هملكت

 فيعتأم كمأهقلالأ 5 هيلا تح أدقوا هلا
2 

 قابل اسنآلاتاندق « هلوقىلع وهام ةملكسمتاعَلا تسل وهتلكىأهملاتحوأ

 نمدبعىلاةقثلوسرب ثءباذا لجرلا ىو أك ارعالا نبا هئاببنأ ىلا هللا ىسوأو عساوباب وهو |

 وأو رفد ءباكلمراصاذاناسنالا ىيوأو لوسزالبهدبع م اك اذاضيأ ىسوأوةقثهدبع

 لاق اءيحوامينولا و هتوهفتسا اذاهُسحومساو هناطلسوف لظاذا كاز ع وونانالا

 صحو قلفلا لعمر كاملا تالايتو ىلا هنا يوب نمؤمانأ امهلوقىفىرابت الانبا هثاسأ
 را

 لولا فرز ضعبللا مي در لح نول لاددبلاثوعتلا] سومباعبفا ىلع وذا 77

 نوكيا وكر مالا رميا اوال زيبسبمل يلسر رسب انعم قر

 للاب ىو رسورع نانا نأ مع لا ىل وسرور

 اههأىأ «ت 0 ناتلاهل وه هئموم مس أ نير را انقل ا تسع و

 ىلاتان الو نيها ريل, كنسيلا ىلا ف وشن أن ر اوال تم واذاو هل وقىفم_مضعيلاقو

 نأ ىبو+مألا نيس لوز ع هقلا لاتوك رهزالا لاق كب وىفاوتم اقناممالا ىلعاهب اولدتسا

 ىلع هللا نمو هنأ ىلءلعأ هلثاو لدياذهدعب مولا ا ملقى مقا'"اقلإ انه ىلا لاق هيعضرأ

 ماهلالا انهه جر ولا ى ىنعمنا لقو نالسرملا نموولعاج وكيلا ورانا اهل ناش مالعالا هج

 ىولا عمن ًامالعالا نكلو الس سم نوكم هنأ أواويلادودههنأ اهبلق ىف هلا أي نأز اجولاق

 لاقامحو هس ه-:ماهلالاراصاذاو امه غالعإ اهلك ةغللا ف ىولا لصأو قصس اون لاق انهه

 ريشنل ناك امو ل بوزع هللا لاهو امحو ىعست ةباكلاوانحبو ىوسءاممالاوةراشالاكلذكو ىرهزالا

 نأ



 ؟ها/ (ىنو)  ءآبلاو واولا فرس « واولالصق

 هك ودلع ماركلا فك أ نوب عل لوي #2 ناديراموكلا وي 5

 لح رلارح برن أءاججالاث يللا ل ودا و هعفدهنعماجر وأو ديبع فأن نعماطعأ لح را وأو

 - 2 وى

 1000 ثلا ىطعي الف لكسب نأ ءاجصالاو لاق عرف هس لاقن ىلا نع

 دموع )و همام نوي مد هو« و

 ىلن مرظا اوثلا قوق هنن كو ِ هدصقرصلأو ى وع هسجوأ

 1 وا 5 هسو

 دلو هقعتدىأ أ نال كنتوا

 مخ19» هس ه6

 ٍاظلكمك نع ىيوأو لا * مكمان ؟يىدوأ فأنا 6

 ءاجواهدحاوةرحوألا عاباذا اًضأ ىو اتيان سس دف اا ىو وأ ارعالانبا

 سه د 27

 دشن ا وراغدلا موكغلا ىهو ّْ

 تاذيزياسونتاالاىيو 03 نادوجم ماعدا سَ

 و 2 95 س

 لمد اعوذ ولاد لابوه وره رار ىمللا ىولاديزوأ عطقنل قآ

 4 0 - عارك عزمه ري وااو ت1 َواَبَئاق واهتكغمأرملاهيفل عمت ليالاتا ارب نه

 هلوقف:دئاف الف تققدىأتأح و نمناكن اؤهد سنا لاف لكو د مثتد 000

 نم نوكيالو ى حو نموهف ىرخأ ةدامنم ناك اوبابلا اذه نموهالوزهريسغب

 ةراشالا ولا 00 5( توعولج الخلا تركي دا تدت رب 0

 مالكا هيا يولاَع ْل امغولا تبق امُّلك و ىلا مالكلا رماسهلالا وةلاسر رلا وةباكلاو

 حاملالاق تك ىأاضن وا
 تهو < عج

 حاضفل ار .هتبءادمرلإ * ىت ج اولاماحب وناكردقل 9 ىلاتلاواندج مها ىخ

 ديبالا و يل لثم واوا قفاوم<بشلذىعواضي[ بالو بونكل لاو

 اهمالس جولان يمدح 4 ارنا

 نيتنس فنار هلا ارقةمقلعلاةروعالانرخل ايدي وايل 3 و ةراخخلا فيتكمأمدارأ

 ُتْيَحولاقيطلناوةباكلا ىيولابوةءارقلا نآرلاهدارأ نمد ولا نيهنآ رمل ترش لاذ

 ا تو ماو ةاغلاديعدرك ذاذكىمومونأ لاق  جاوانافايشوباكللا

 له ادي صن ثم وهيلع هللا ىلصهللال اوسرانديسىلاج وأ هل :اتعكلاهوق اوقنىثبامصالا

 هيفو لدا ىلا كب رىوأو رزعلا ليزنتلا فو. همهلأ هيلا وأو هتعبهلا وأو تببلا

 حامل الا نعل اذهىف ل واه سخأ اذه عقال اىئاهلجوأ كب رثأت

 ( ثيربشعلا برعلاناسل - 6 )

 : داضلابوه حاضفلا هل 8

 انهل الاف ةهعم

 دم نس ىف رل.كحتااو

 كانه لصالل اعب عف وو

 هيضع# هتك ًاطخ هلمهلاب



 هداشنا مدقت تجوأ هلوق
 "لمهم ا تحوأ ف طخفف
 هتك انهام باوصلاو
 منعم

 (او) ٠ ٠ ءاتلاو واؤلا فرح « واولال صف 6

 ىنثايزلا نع ةببتق :ةننا 1 ىو لاه تااملاقي واهمامز تدمع ١ مالا راع اتلحى رب نبا لاق

 لاقو ماغتلانمهذه طوف عرفانا رسم الأ ءالانبالاقو ردا تينلافتي ولا نأ

 تي ويئيوهاولاتو هسيحاوتىأفئاول نابت مخلي ماين نم عقود ةعوه ىهدالا

 هلةمطصما عيب ةظففاحةم“ 0 اردائىضامالتآوهامغاتيعو اولاقا تأ ١ اءاواوش و طفح ىأ

 تاج قولا بيذهتلا مهلا كلذرك ةذقو واما وون اومنمآلا ىلعمدتاو ( فد )

 دشنأويلا ارعالا نب !نعىَتوناطإبل ىلا هيو ف
 6 ست

 001 5 ثاغال ًلقو ىوصلا لوط # ثالث ف ءاعرلل عمم

 تريرعلا نم عمج بار عالا نبا اكن دب#:نبالاق َفااندنعفو درعملاوهأنا او ىلع ءاجدن“ 3

 ناواهبلق ىلا مضلل اواو اهيلقنأب ةزمسهلا ف فق زمهلا اوما دارأا فار ءاشلانافآلاوكلذف

 يو لابو ديرو كل ولنا ءالا نما طلغؤهناذع ونت مانعا ىنارعالا نبا ناك

 5 وافلاةَدثليقو انلطااسولا «(اجد) ياسر ناو نلكل>ب رشكي ا اذاثالف
 2م ةومدع نم وس

 بولاٍبئاغااسْج نص 5 ىارعالانيادشتأ ةيادلاكلذكو وو حولوا
53 

 لب اولا لبو جدومو هتيم ف حجبوسلاو وحبوب دلا تيجو يابو اهو

 ابو تيكللابا ىس و كلذعمج قو ووافلا نمد ًاوهل فو ىقثلا ماما غامق

 لبقافحلاو اللا ولاةبسعو ا رفا طاب سرّدلاو دفن طابريبعبلا يتسن

 هلاوانأ تحف ل ايجسوىتنالاوحووهفر ةاسق يود نأوهورسكلابسرألا جوبا

 م. 2 2

 ىو أولى -_ 1 قع وانتو هنمتسايى أ ب وا نموت قامو لقيو وت

 انخأوأ ىيوأفة با طور ممل ١ مد ةندقوأسبو 3 اهبسيرفديصوأ السا لجرلا

 ذهل مجس ل لوق.<ءاشالاهزهدحأ ىلعو
 ماو د عه وذ )و 860 0 هاج هع ف ١-0

 دعاه ردسدق ى طخ 5 هسقت تومان بل وادقو ءاذ
- 

 وه

 ادودرم ىأىبومدالف:اجورعوبأ قمح أى الو نو هالامور

 مو ع هل 83« ا ع

 موق اذائاضلا وأول 2 00 الصلاىتتااذا وأقر ا و

- 5 : 52-7 : 

 ١ ةدئعرب حالا جومأت يو انوفا و اماهف نكن ماذأت وأو ةيكرلا تأجوأ ًاقداننمإ

 ءامز عطقتن ى أ وامو ةيجوم ىوةَتر ا رض ىأاذكمن يس شوا لاق

 فارعالا ناد شنأ عطَمْبال ىأ ىَب وال



 كه (ىأو) ءايلاو واولافرح ه« واولالصف

 اوتو تباري يام !قدازىشتولاراسجلاىأولاو

 جراف :ليقلا قا اوطنمكأو ب اهل مت أءافظلا تبان اذا
 ٌزءاقلدشنأ وهريغ اا رول ومالا اًضيأ:اوىثنالاو

 هس 8 م-

 لرخ اوقاف رلاقتالدتعم 031 لَصْفتا قاطو وتد

 د مه م 58 هراكو

 ىأ ارال ىيمصالادشنأو# ولا سرفلا نم ناس لقلت قت دوو

 0 و9 و ٍٍِِ

 ايفانآلاو ده ادعباهلَتأ ٍِ ناصع لأركردقو
 »و

 هيمو 59 01

 قولاقف تا أو نم لعف نعل داخلنا ى ىعيهتل أس هب ويسلاف مالا "نلةعمنيعلا ةزوم هم" :ليعق ىهو

 ىزاملالاقفرحلال وأى تاو او قتلاللاهو ةزمهواولان هلدبأةىوألاقف 0

 ناوامهلا- ىلعاوتكرتت نش نارايخنا,تنأف ةماكل لوى ةمومخمواولكتالاطخ اقل :
 سف ء و 9 0ع. ا 9 6

 عامتجالالٌى وأو قووكروأو د ىرووو هرمج وذو دست اود دعو تاق: ةزمها علق تش 0

 تففخاذاةزمهلا نأ ة وح نمىنزاملاهأطخامناىربْنبال اق لالا مضل نكلو نيتك اسلا

 لوالاوا ولا باين اهمزلب لكل ذلف هيداد_ةءاال ض راع اهلقلب ةمزال !وا وتسلفاواوتيلقو

4 2-4 

 هءاوصننك اسلاعابتجالالمالكلارخ ؟ىفهلوقولاق لاوس صو اع ل

 م نا َِ

 ةريعقتناك اذاعصقلاوحدقلا كلذكو ةكساوملا ةوُديأو رذقو هديشئا نيو اولا عاتجالال

 هل 2 هو 32 مق تاس

 ةقانو نو ردا مضت ةيناو ردقليقو 0 وةعصقوتربعق ةيوةسكر ليمن

 طم-ضيلر الا هريقلا#ل ولممةردلاةع ولا ىنب ,رلا لاق ىيتتقلا لاكن طبلا ةمْضْديحَو و

 د ةيولاامأ و ,ومماةودال هولا كاذكو ةردلانونارتيو ؛ولابا اوصلاو فرش اذ ب ىدتقلا

 تدك اي هداز ءاهوركمال نر لك نعف برعللاثمأ ًانمتدسبعو لاك ةريبكلاوذقلا ىهف

 5 28 رد هلو لاق : ةريبكلاةسش ولا ةرغملارقلا لالا فكل لاقي وىلا

 وار الان نموهفةبنأ ولات نمد اول مضلاودو ىأولا سرسفلا نم مفي "علاق نغ
 نملاعتنالاولاق 5 ٍديعصتلاةبأوردقبءاج د دبثناو بو لاسقي بتل حكسقلاو

 2 هدوم 9 5 مهم
 ةيئولاو رف وكدا روت ينوهف قوتسياك آوتساة شم لاعذةسالاو مو ذىئنيبكأتا 7

 ألا مذضلاولا اولا
 هيو مهم سم وس ست جاك م 5

 فئئاوطلااهنم ضان اهدشع موو »ع انما وراكم لبعو



 ىلا نئئالاوب أ يعالاو هلو
 اذك حلات ريمناو هلوق

 اطوبضم موسم لضالا
 هتك هفالخ فورعملاو
 ميم

 (ىأو) ءابلاو واولا فرح ه واؤلالصف 2

 تلغفئغلؤقف«بلععقجاوهو اهففزذبرعلا نم مهريغولاقةيحانلا كا: نموّتادمع

 قاسكلا لاق ءايلا ناكسا,كللذ تلهفىدسقو دسأ ىنب ضءبنءىحو ىلايعللا لاق كلذ
 كلذ تلعفءاغإو كلذ تكعفءاشَح لو ةيف ةنك اسيل اهلبقناك اذا ىهنمءايلا قليم مضعب

 مينووهي دشن هنأالا فالاريغدنع»ايلانوقلي م هعمسأ ل قاسكلا لاق ىنايعللا لاو
 هو رد

 ىنوتسالصفكالذن هرك دنسو فاالاريغد_تعءايلا فدي 5 اكاو 2 ىدعسرابد د

 هلوقو ةرورضا:غيزذااءانلا فذ لعف هءومدسامأول ١ ا

 ودو يح *عف سديه ع 7 ةل'ب هو مق »هوس

 مج ىف دامعأت هرم« ىه أ تلقف ع ينقي واقأت سم فيطأل تم

 ل ءعفو ىب وهب م-هلوق ل ففخ ين كلؤقكو »أت ناك لفتره دارا
 اهب تررمكلل |وقنماه» عجوابتي داردأل وق نما هت عجن وكن ةوالا : نفاه كليمنبع موش و

 هللالوسردنعى ناك ف ةوعن نب رلادمع ثد دح قو دعولا ىأولا 0 9 اولا لسف)

 سوميلء هلال سدا لوسيردنع هناك م مركب ىفأ ثيدحو دعو كأي أو وميلعهللا ىلم
 ل ساهل م ملء - هورومو<- دى ه-

 هيفيلف ىأو رمال ىأو نم هدنءهنا ىذيرعثددح ىو دعوانا وىأودقورضلفىأو

 00 2و2

 ىتأرقيهوشيدسحىف و هيءافولا ىلع مزعي وهف: ىلع لد رلادقت ةوبئذا ادعولا ىأ اولا لصأ و

 معو »هه

 اها لماع فرك ذم نأ ىسن ىعُتياو دست لوقب لانقاذ ًاةمكحلا

 و دمهب - 08 هند

 دشعوأدشنأو ةدعمتنشأرأو أى سنن قه تنأ اونوتف : ىلع تاع قعد

 ه ترس 6 8 يا 9- 8 «7

 اهتامءاجذا اراطشملا مرحأ لو 0 هدهعيبت يأ ودهعاذتنخامو

 كك نوما نوعا او عب اوماأ نيل الاو . هأسمالاوانأ أو ىسفن ىلع هن ا اولا. ثمالالاقو

 اقدعوانمانإ تد_عواع 1 تلقت م ناو عال هعريدسقت ىلءوهو تكونت الو

 بيذهتلافو قاللاووبقلا ب رمسلا تاوذلا نهى ءاولاو روركلا فكل لوقبام ع كلوقك

 ىّلولا قديبعو ادشنأوءالاقولااسوالاقي لب الان يشعرك ريسلا سرفلا

2 
 داك سس ةه2ثس م جه

 ىأودتعاهيودعي قريست و 2 منك 00 .هرئاصيا اوخار يا ءعسالل

 رعاشلاىزبنيادتسشنأو هب بوردق م هلوق مخ ديدشل اى ًاولار لاق
 مد 6 هل 7 رة يرويو

 دهتىأو لكباورطالأ اعد 0 هرتصن ناكر أدتسم 32 مه”اجاذا
 و

 ديثنأوةاوةفانوةاوىينالاو
 م 27 ٠

 لعؤلاةرضعصك ةاولائذه د. عضرعأ اذاانتعانكوقيو

 ىاولاو



 اذن (ايه) . . ءايلاو واولا فر. « ءاهلالصف
 0 5 ا د

 لاق هن اك عفر عضومفامولاق ناب ام جالب اتألم عا ولام ىهايئاسكلا لاه نايحللا لا

 قرا اهو لوقون دك يةيابلا يبا
 1 ساق 7 ةءاةد تو دع

 امو نهامردي/نملاعوو #3 ايمكو ثيةل امال ا

 مقا واعشاب 5 امها ةيقامدي د رب , نمم-نهوىثوافو ىهبب# اوم رسعلا نمو فاسكلا

 ديمع وأدشنأ ايمو لف ةواذه نسح ًامكأ

 ه2 8 اه لاه(

 ا بيلو هيلع املا ع * هئقد ٠ رمعل ن ملام ى 3

 ايهو همفتن :ًامثعر راى لوقت رعايا َه ضأام أ ذهّنايعام لاقي ءارغلا

 ليالارحز نماهو ى مولا 2 / وأين ع وبا 2 رعاشلا لاف لال رلك ابك
0 

 حامتلالاقتو 7 2اس لموت سطور ع دشن أو ءاههو اهتم

 . -م - -ٍ
 هد ضصمدلا»

 نول وشو مسهل ١ وأ سريال ىذلا , / تاز دل ةان هوا 2 :ولاق « ه و اهمهق قر نمنع

 ايهنولو ة,و هب رغأىأ هبت يكاولاه ال عفمتماونب اذاقءاهلارسكبى فئه يلا ءارغالادنغ و هدم ع هم
 هيوبيسد ثنأو قلاب اودساذا رش أي

 افاسهةليللااجددق 7 ايلين فمادام 5 نم 9

 :ءأ ارفلاددشتأَو "رد نم ص يذاهلا ت وصخ ءاقداه إلا سو

 هر هوس

 اهلصوءادنلا فورحنمايهو ناد رك < ىبالاقولو #« ىركلا لاوس ماهوب وعدي *#

 رايت نع قارأوءارق لشمال
 4 98 0 هند س ا 2و از لع ملال ذره 5 ةمس

 هليقوللا وج ريخاصأذهلوق تح رطنملوقيو 5 اًيحنوكينأوج ري اصاف

 ىغملا ىلعرمم الا ةمشاح ىفأك
 5 1 1 ّ 3 د تت د | ١
 هعمتد رظقلاك اشدحو 91 6 و ديرو ايهنولوقي و .:رضلايه لوقت برعل ارغل

 اءد» تعلاتتن يس عار ىنعلاءا ونحو ايه لايه 5 اهعيظعأ داَتلقالعلااي ْ

 هييصف ويك قل هيض اس 5 اها رأينا اهي 1

 لصالاْاذ هيداوق دفئا رضا هزي شفخالاو لو ماذا اديرو لامه نولوقيامتاو

0 . 

 هسيفع*يتكر مذلاربك ذم ٌرداصلا لع تءاضه زوم تسون اىذإا صآلاو كامو

 لاه ىنعمو ىئ :رهزالا لاهل وةثو اًضيأَدَح وجفم أوم ءاهل !لدبتم ةزمهل ١ جتفيالألام مضعبلاق و

 لاقو ثنوملا دن اولا نع ةيامىهبانلا اذه رفح نرمو هديسنا ءاهةزمهلاتبلق كآبإ

 ةغل ىهلاقو كلذ تاعق ىهلاقيف تنألثم فرح ةثال'ىعنوك#نأاهلصأ ىهفاسكلا

. 8 



 يأرثبةبوهلا ل يقوملوق
 هبحر صا "هليعفنزو ىلع
 فءاهلا طمضو :هلكتلاق

 لصالاناذكى طاوطهلوقو

 هحتم وك هر حو

 اذك ضرالاىوه هلوق

 ضعبو لدالاىف طمدض

 مظل وهو ةءاسهنلا محسن

 ضءيفوءابلا د ورسكف
 هم "هتك ن دش اهذهست

 (ايه)ا ٠ .ءايلاو. واولا فرس« ءاهلالصف 0

 ميمو

 ةرقيلئ الانامل اطار ةاومل ةديعيربا ةيومل اليقو 5 ةوهراغ صل وهلاف

 | تسلل سوس وهل ارامل دازأ مش

0000 

 0000 سس تراب رلبطم ودا كجلت

 قهاورعقلاةفعلااةرم اهلا لءقو ورع وب ارملة او ىوهو ودهن ئدصالا .لحدلا
 ل

 ءاهلاكلا ةمضلاتدرةزمهلا تاةسال1ف 3 3 هوم ارتب هوه نترعةيأو رلاىارعالابا. ةاؤوللا

 اكوهاوبافمنر ءاذاثيدلتافو مقألوتيشمتوفلا لعافرش د لغالا تب را عملا

 3 اولا انها لاقي وضرالا نم نّئمطملا وةرفطا هوة وه عجب ىهوذناو رفءامازكف ص رالا

 رابلاتدا اأو انم حتا وتلاكاهأنأ تةصوو اسهنعهتاىذرةتناءثيدح فو اضيأ

 6 ل كبلادمسا وناسج با“ ايمو هرهرالا هريغ ل متيلاملمكك هناىأ ٌةقرمعلا

 315 لاقذ رولا هوعنخ كارلا

 نقل اناوأ سانت + مقأو اب اكدع * رئاسماللىوغأ لءذا

 ميس 3 مكر ع ىئاسأالوهلالا م

 ىةروك دم ىهو ءايهفرشانهلاو عضا اوموأ ءاض وهاك القت كو وراءفوموعومأ

 لاق هوب أف زخيالو وهف ةرالتالا اسس نناَنهَو فنى مأ مر ةتمللاتفلالا باب نماهغضوم
 ص كاش

 3 نبرلا نيورع بسنلا قلاقيو ىرباب لاق وهون ىأد 14 تواريخ فرعأأم

4 
15: 6 0 

 ىف را وف را نا هاط نسا ط لوقت اناني - انهلمق و مهرج قارب هن ضاع
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 ىعؤا ار الا نبا اق ناس ”نناسهكلذكو 20000 هلزقو ءونأ

 : هس ' يع لل و ةس م

 8 و نادك راسي شخ ناك اذاني بال كلذ لاش ىنب ىو نا نتنامه وهنا

 سوا هع ع د 6 هموم ه 8 ولو مسموم

 ناس ناه بنل تطعأو * مواهب تطحو مسا

 ةنيع يأن الاكو

 هاضاحإلا اي

 ديلا لاول لادنأو 35 يابه كين مصرع

 ليقونيضتلا اهات نتلكر 0 وناماَسٌعانمانءم ويسأل ادام ان لاقت قاشكلا

 باعث د اؤزمهلا فرك ددقوت وق. ىبذلا لع فسأتلا اهانعم

 ىرئارضاخَتلاهبْسأاصو 03 ىزواحتْت ةلقولامو 9



 ؟هأ (اوه) ٠ ءانلاو واولاف رح ة« ءاهلال ضف

 قاطلا طقم نيورتلاقواهرع لرش الةاوهنلك
 اه

 ةيواهلا هيكون 3ك تنك «٠ :انجامرأ كتلانؤلرمعا

 نيالاقو بدلا ىواعلاودارسكباىواهلاف ىالعلاو ىوالا أس اننا َبَدسْ ا ذااولاقو

 قابلا نال ثلا ىواهل وارق ىزاغلاةىواهلاوةدقلل نيسفلابىواغل اوهامغا فارعالا

 وهود ارماىواسغلا لاق ىواسؤاأو ىوانغلا ها نام زلا يضخ ا اذا نار ءالا نبا بصانايلا

 اه_عمءايبةنسيسلا تءاحاذا لاو لاق بصملا ىلا وت باثذلا نال باثذلاىواهلاو ءايوغلا

 ّى وسد توه دقوأبود وصلا (وهىذال عملاق .و ٍضا م الاوبائذلاَو ذاربا ىعيامئاوعأ

 لطابلا ىهاوولاو اراد الوز سيق واهو لجرلاّت واه اسبكلا

 رج نبا لاق هعضوم فاضي ارك ذدقو لوقلانِموُغللاَو

 ابداااع 5 هنطأ تاويل
 - وءأ- 

 ُقَرْأَلاةءاهوم هلوق نم ةءاهوه عج ىش اوهلانال ٌليطابالا ىهاوهلا هباو درب نبا لاق

 عال لاقاك ىهاو سايق :روريض زر أنا هفْفساممنا و

 ىهاوميف انأن #2 اشعال مال

- 8_ 92 3 

 يذق مريعرعاو 5 حابضاوا.بماو

 نالقئرداونلافو قيد اولا بابل اذه نم لاأالاةيحاوم لع 3 ا

 تهز . هم ع

 دشن وقعة لك لاو هنمسناج ضرالا نيوهو هرددع وايش يالي

 م 7

 ةدهولا ل. .ةوضرالا نمطبماامتوولاهديسنبا ىوشةوهلا عجبولاق امنه هلك + *

 الية معي رضا قافنلا جاو ودو ركل ةوهنمانذعأ مهلا بلعت قدد دوال سييشيإفلا

 داو اقري فأن قولي ركب ولأ اهلثمتلوعفأ ىلع وغألاوركلا

 ايان الة 5 رومان تيان كنا

 اهباهالامداساييلاح 2 قيودا فك و

 حرفلان با نيلبح نيب اولا ليذهلا نأ نءاهاكج ةوكسلا» اهلا تمول رضنلا

 نأمعزةناةرضنلاامآو يه مو مداولا“ ةريثكءاوهوترثكءاوكت بلال وع ةفيلخ تغمت

 خامثلا لوقف ىرهزالا فرو ةيزق ل ثم ىوهةوكلا عمت ةوهلا عجب
 و ه6 مم < , دوماموم م ع تع

 ارمتيداؤشلا تاج استي 0# ةيو» ضرع حالا بأراثو

١ 

 لئاوأ بدحأ اذاهوق
 مكاو لصالاٍفاذك
 10 سئل وم



 ىنافاصلا لامه مأ توهداوق
 ةياورلا ىرهوما ىلع ادار
 نيح فورعملاوهسرع توه

 ىىذلانكل ها ب وش

 ىذلاوه ى ره دوداح اص

 هبّتك ى رهزالا بد هتىف

 ينعم
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 (اوه), ٠ .ءايلاو واولاف رح « ءاهلا لصف 2
 2 5 1 0 0 0 007-5 0 - هم

 ىلذهلا ارضطوأ لاف ىلابحآىأاذكنمىلاىوهآئشلااذهوماو مبهئلاىلا برق"

 ملال قام اندَوم اهم ”لدسللو

 موس, نمو تكلماع « تحزتوأو ى سنت كا ىوعأ

 4 اج

 داو

 عاما أرقنف تالا مهاوي ب سان انسةدننأل_ باف لدجوزعفوقو
 ىو دي «وهدقوناوهأ عمجلا وعشت راك املا ىوهتةفورعملاتءارقلا ولم عمو قت الخحلاب

 انالف تير لوةناكم هدير سانا !نمةدثفأ ل عحا لوي ةنبالاىدقمءارقلالاعو وظووذ

 ميضملب قدرلاهاكمسه زون ننعمو سيلا وت سانلا ضمن مقولاةالد رب ءانعملو اكو

 عزم هلايكتارقا مهاوي سفالا هنأ ارعزوويلا ىوجت شفخالا رك
 ثتذ ودون لاق ىوهلااشيأىوهلاو

 8 1 4 وع 2 "ع و 0

 اه 0

 ةهموع ©

 ايلات اىناك يرعلالي زختاافو واو تبع طابا ويا

 لاش 0 10و 0 الا

 . - © اي

 هم 9ع

 ةغئانلا لاف نامل رلاكو وشو
 , اق دع ره م

 نيستم بيس ةبنم لكل 5 دايز ىوهْنوُسماَتلالاقو
 » 2-22 ا

 م.اةيواهلاوةبر واهو دي هليل لوقت ودي هلا ئوش ا هانعم نأ: ىوه لوقت :ذلاف

 هس ع دك

 مسمع ةيزاهدمأف ل جوز ع لوقو مالو فل از :سغت ةفر عمق ظو مسه امن نم

 6 .ءو

 ةيواهمساةءلوق ار شلا ةسيماسرانة سيلان كسياف لدم قذلانإ لدقو راخااهزقةتدتدو

 لعسنيلنعك لوقداشنأو برعلالوق ىلعهمأثوهلوةناك هسيلعءاعداذ_همبضغ لاق
 هانأآق رب ىونغاا

 9 ل , وهمس و هم

 بويل ىدوانامو 3 دا تمييادم وف

0 

 |ةيواهدتأ مهضيب لافولك ىأدب ماه بوضع اول وتاادل أ ل زعبل تدعو

 220700 هلام ار ءائوامالذ اهلعفلاهنباًةأرملا وتمام زاهْثَراَض

 ب: سس

 م اوهيطابشلا هت رك ين ا و 9-5 :وهنموإعج هتيهداو

 اةيواسهل اودي الاف فرصتي مرانالا ا ءانمم اةيواه تناك ولى رب !لافرانلا ف ىرتمسأرما



 كل (اوغ) : ١ هءايلاو .واولا فرخ « ءاهلالصف

 ةرطد ىالىربزبادشنأو ماوي ربل ف نسدعلبلالو بيذهتلا فو

 ةانامملاو في نوسلاةثَكو بأ ةاواهملا والرش دنا

 نيش ”ىللاىوهلاامأفلاق 1 .وهتاوهلاف ىو مومردصمقوهلا لوقتةماسلاشيلا

 53 هوم صفو لذللآ نجما غاسلاَ واو ايوههدنءتسلج لوقت نامزلا نمل ولطلا

 نيل عفوا مولاتنا ثنك ثيدطاىو هنمعب ره ىألوعَق ىعليللا

 اىءاوتو فوه ليلا نموه ى ضن دوسنبا ليللاب صتخوه ل .ةونامزلا نمل. وطلا
 س5: تم

 ادندشاودعتذع اذاّد قاف ىنهفاير ودك ةو تامهريغ 3 آلاوةقاسنلا توه لاقي وهيشمةعاش

9 531005 

 ددنأو و ماو ”اكودعلا عقرأ

 سّفنلا ىوعءاو ربنا لاق: ىاوهت لق كلا هتةدضأ اذأو سْهَتلاىوهزوضةمىوهلاو

 لاق رعشل | ىادود#

 0 اداه 4 ىَوذلا تشن إ]ءابمسأ ىلء تاهو: هن

 ِتيودْونَأ لاق "ىو ول اورشلاورملا لخادم. نوكيقشملا ىوهلاث ديس

 00 وه مدر وده و

 "وهلا نهداو افرق مكي ركلاحوتك فوك ةوكغ نيف ا هيك ا

 هسه نونؤغللا لات يذهتلا اولا عسمباواهتدارا نس ةنلاىوشو كولا ف ىأ

 نعاس اهدانعم ىوهلانع ايدين ات بورتو لا تلا سيئول ىشلاناسنالا

 ىوهلوقتريهشلا ىوعروصقمىوهلاثيللا لجوز هنا ئمداعمنمعيلاوعدتامو اهتاوهن ا

 عي هند يوم

 نيدقت ىلع ى قب اننالكيو هدأ مام اشو ةودوذو ذو جز سحأ اىائوهىوجي 52

 نمد نأ دايلي ثيدح وق لثة لوقتنيعلا ميج نم ياذا
25 

 ح راجت ع ام .ومذغالان كيرلا ةادشم وهلا نمو بح امىأ ىوهامعيبلا

 ب ٠ وذل 7 :وب اوصال قئاومىكوش ملل 7 اوقك هائمم

 َعَرْصَمَِج لكلو او ورم 5 مهاوُهلاوقَتعأ و ىوعاوشبس 7

 ونبي لو ليقاؤاما ىدصال لافَّىَمعَوَوك لوقت كلذكو لذه ةغل ىو لاف تيب بالف

 ةسملا لا بانها وهم "مهل عج مهاوهلاوقتعأَو مهابق تومان نحل تنكو قال

 دق دَلَعَماذافالاقف لو زعدقتئوهلاهيوشستنثأو ةقيقللااهوويل م ةواييلامعءزسلا|

 ( نورشعلا برعلاناسل - ©؟)



 لا ىهو ابوهىوشو هلوق
 ةرامعو ىلل_صالا ق اذك

 ىواهواب وهظىوطو مكحا

 دشنأو ايييشاعس راس

 هبتك ررف- ةمرلاىذتدب
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 (قوض) . ١ . ءاملاو .ؤاولافزح . « ءاهلال ضف 1

 تواوهأو هزيغوتفيسلاب هلثن ا ل يتارطمتما ظآ0117 وه ىلا رع نبا لافو

 ا اهلامأودوُكاهدمىأةيلاهدس نيران دما قؤتفجاشنل اير :وهأ هود تأموأ دو أذا _ىسلاب

 نفل ظ4 :اىأي نأركني ىمدالا ىرب نبا لاق ةذخأبلا ئنشلا ىلا هدو مديىوه لاقي هسيلا

 | روان نيدقاعمسأا وآىوهأ زيهزادشنأوه رغوزاجأ دقو ىوه

 اضيأرهزلاقو
 -:سوم ةمع6م همعو - هع

 ٠ عض ةةوهواهلعرمسا * ةيناسريطلاك تكا فاهك ىو

 رجأنءالاقو

 دلال هنو الل .٠ اهقرَسقارش حاسس ماهل كوخأ

 ةدشل كلذ قمن تلالاوهوداحاو فورا نمىؤ اهلاوديمسيلا ىَوَتْماو مهسمبلا ىوخأو

وعو هي روم و وولدت * لاق تيهانونك بر راوخو براق تجين نتا
 ْ فلاب ك

 - 56و,
 ||| هّنسعل اذان: وه ألاقي ومداوغآو لف أ كا وف نمش واو وع وهو 3 اوهكومي ةءمو ع

 ْ | تقسى أتَوهئامدَسْس أ ىأ طوأوقّيئ ادم ىنعيىوغأت 22 واول بوزع هلوقو اقوغؤم

 نين قطا ةاوننلا ف قوما نلذكو وك ابوه ىوكو لمس ىلاوأء نم طظَدساَ وهم عدلا ىو وو

 ْ ء وهلا َلكاحد اعمال اودي دشنأولثمديزوألاقو وذىلاعب ريسلا ىونهلا فارعالا

 | قوذلااهمضنو لغتسأىا«اهلا عب كهلان ديز بأ نع ىناراركهذ ىرتناالاقو
 ١ 5 5 لا -.-- مدوع فت" © < 0 3 وع 2

 الأ د_كنأو لفسأ نا اذهف هب ءاشرلااهلسأوادلاىوه «: لسمنأو ..ىوهلا لع دشنأو
 |( كاملا قرابلاراج برقع ||

 -وىلد دوم هد

 0 سد لا يي 5 نجار ابغلا تحت مهر وه
24 2# 

 بلا 7 اكسو 0 علا

 و15 و ضم معو وع ه5 ع ه6 0 . ٠

 4 37 ا و عرمس ىأك رو ارا تيدحفد واف زبسا اذا

 يرانا اًديِدَئارسِراسىَواهوريسلا

 ا

 3040 فج ايلا 35 قيل اواهممت عطتست لف



 مد أ ومب هلاوبأ مهللوقعالمنا هيفا. ءاو مهدت وزيزعلا ل يزغتلا فو عجبا كلذكو

 ًايشىتالةقز رمى اوم حمد نقأو حاج ثلا لاق وةمانقلام .والو نمتوا عيال ممنأ اكلافءاوه

 ناش لاق مهفا مج نموت .زب ليقو فوك نم

 سادك 4 د هدو مويس مسمص هو ا عو هعمل

 ءاوه بخ فوت 03 ىءنايقسانأ علب ١ الآ 14

 بلال ّغسأ ًاودالعأىلاتدنلا لدسأ ن6 نينبش نيب ةج .رقلكاوهلاو نخاوءاوكئاوءاوهلاو

 رب رعب لاق الخ اذاعا اوه كوي هردصاك وح لاقيراعؤإيلل
 مث ا ع 7 6_0 ا هعو دعاك ءدع

 "2 ا م

 رهزلاقو ض زيمر ز سلا 2 للاشما سبب قزبحمأ

 ءاوّهدْوحْو نامل نم لص وتامر
 لائم“ الان عك لاه ىرب نا لاق هل و

 هريساكمفوجنابلا بسك اوه # ةعا لك تادببل نم كالو: .
20 

 * 5 زاوعمواذباو 1 #* دينا فحفو ءاوهمتدفأ و لبوز عفوي مؤلاف

 ةيواهلاو ةيوهالاودوهاوذاوهلاو هاون نق اددعتةوف نسيلوقالا يلا

 ركيزة هريس غو لب نه ودام فرشم وهلا ف عضم او 411 ىر_هزالا: 9 ءاؤهلاك

 ٌةاوهملافى :وهملاو ىرهوملا ضبا موشعبطتساذاذاوُهلا دوامي عبأ روايه كوم

 ٌةنعطلاتودو .ضعن رئافمهضعب طقساذاةاوهلان مموقلا ىواهتو كل ذوحو يلب نيبام

 : معن اونأ لاه مدلاءاهاف تحف ىوهت

 امون اهرب ويقتل 00 08
 عزو ةمرلاوذلافو

 -«توس مح هيض ع

 رك اركبلا وىلكد نيب ىوهاحانم 5 اننا ماذا ىتحامهانب دوط

 ققثلام 500 زيلاع سوبا كوخأوىوهورخشلا نم قنا والكىأ
 ساووي ب 9 هموت

 وى وتم قتلا لة ن مهما رجأب 0 ىو تنل ىالؤ لزمبك»
 م

 ثوهأل بق هستعارأ ذاف غرام هراسو ءاديص لتصل اذاّو ىو اقلاتوكو

 رهزلاف « ود
 وه 2 ةهرهم ه-ا وه

 حبلا هل تصاب : (مداوقلا شير 5 قرطمن يدك عدس اها ىوغأ

 بذا ف ةفرضمهلوق
 0 قر

 مدسقت نام ساأ ةلوق
 نمف وو>ةدامىفهداشنا

 لاقو ناسس>انأ ناسللا
 باوصلا سوماقلا حراش
 ناسالا ف عقوو نايفسانأ
 نكسا لانه ىنعي ناس>انأ
 نايف سانأ انه ىذلا

 هيفعم تكا َح 'راشل اهنوص



 طي اذك نينمبهلوق

 د ضع ولصالا

 موي هويتك

 ةياهنلا سم

 (اوه). . ءايلاو واولا فرح + ءاهلالكف 06

 اعد داما ورك !ءانلااهعانتاو نونلارسكءارقلا البقأ«ْانها(بهذللا

 قناه اب ىثالا لاا ةائهان اب ودانهاب رك ذلل لاك نمولاق وانقأ أهانونهأت

 وهم

 مسار اق امك نيرو مدنا 0 انهارءاسنلا نمعمملا والمقأ انام :هاوهيئات

 قءالو قت ولبقأن مانتاقتنشنا وفا نهب تاك. فن ىلا تةضأذا و اولبق أن 10 و

 |ثدودح ىو عجلا قاهر :وةناتلا فن 0 اول. ىنمأ 3 معلا الأ
 هد هم اهم 007 ووو مى

 0 مررت ماا اوال ةيقاوامكلا تداولا سوح" الا أ

 | لوقت ة-ه«انفركذ ديالى قلن ءالاكتباسنلاوكفيققلا 3 لاو نهلا ةس لوقت و هذه

 جفقوم 22 0 0 ىو. 4

 تدصت مه اس 000 يد يو وا ا

 نعل ع اذعأ نمش

 اكول تبغ كن هواش لاو ف "ىرهزالا لعل )تضر ءئؤرها الاف

 2و سوم 2م *

 ا ال ا"يلل ءاركذ دوهنعهلل لا ىذرد دوعسم نبأ ثد دحقو هتفءض اىأن رودوم هرهقامه و 5

 | نم عضومريغ ىف دج أد هى ءاجاذكهرتالاننالاق لاوط اوطضس نا ع

 قدرك 570 رغلا تكن مئشفاحوزشمهدنحأ لولاق ادةءاأظوضمهش دد
 غور ره 0

 عج هعجب لاو مث 5 كن ينيبوهاذافؤ هطاثيدح ىفو ةاننهلاو نول ثيدا أبيقعةتيرغ
0 

 هاب متكرك ذوش يطا فو ممصاخْشأ نعشن انكلااذازأ هن“ انف ير كول سقما

 ه 7

 نكتنتؤكونلا ف قهدهانى اءاتنعااهل تاقئفالاثي د-حف و 502 نعاهيرب هراعز ؤةحاحْىأ |

 ا سائلا دباكبدق ةرغملا لقول تاتا كفاه انهاتنه ان هم لدق و 3 وةريخالاءاهلا م طلو

 ةيهاذلاةانَهلاو داهللا ىلعصي رت قامانهابتلقفد تبل تيد ىفو مهرورشو

 ىتلاءامسالا وب واوو ب ةكاقملكتلاو' .٠ اتمكن وت لعمدشلأ أوتازننه عنك عناملاو

 وذو ًلوتهو لوقو لوح وو 1 وأ عف ةرلافىقايلانامضفجو فلالاباههصتو واولانا عفر

 كس انتريه صفخلا فو لاماذو 2و لاجب :والافو لاخأو لات ار بصل قؤتلام

 تب رو عفرلا ف د> اولا لوُمهاَذه لاقي نو دوغ الا لامىذوكنهوُكيفوكبجوكليخأو
 ) اره ) مالقناك اهئاوخلا فن رشق :شلتلنا عضو البرت ا مبمتلاف كانون

 عرافلكو ىوماهدحا اوءاوهألا ل هأو هن ةيوخألا اعجب وضرالاو ءانقننلا ينام وكاد ودمه اوهلا

 ٌغرافءاوهنلقوءاوسكلذ ف عسجلاودحاولا غب ٌغرافئ اكان لقال هنالثاسا ءاوهلاو ءاق



 8 (انه) -. ءايلاو واولافرح ه« .ءاهلالصف

 اقطؤاولبقام رعد حنوريغنمةينثتلا دارت دقق ةلارقتو كارو نازمعلاودا ديلا تاق |
 سلا سعال وق ىءارغلا لاقرو ضولاوةلعلا في نرغت ن مميلغاناك اماقراغف ساشتسالاب |

 ةغئللاءذهلاقف البقأن اونهابو ل بقأن هانلوقت بزعل لاه د. « انهاباهلوَق باز دقو

 فزاملادشنأو تاونهلوةينمةغل قع
 بيركؤشامن حا تونص « تااكوُتنز ةرخاجت امل 9

 برا

 بش ءالرغاضآلاٌتاباعو * قاداف افريل أنا
 ويس“ ضال

 م ةمرس ع

 ىأ نجأ هوقو ةيكييتابجأو هتك اطال رمل رقمالغانه توندتلاةهازهتامايإ ز

 ممسان عاب 3 نهثيللا همر رقدداومىأبن رقوؤشنم :مهلوقوةن< ىف عقو

 ءاهلاروهظل اهدنعتفقؤاذا ةَبْعفة-وتةةنونلا هته أو نهى كلوقك ناسنالا |||

 تبهذاذافنيكستلا ىلع لبصالا ف تشاهنالنونلا َتدكحتبخم باهلضت مالك ىفاهتجردأاذاخ ||

 ةفرعم منا منالاهقرمصت# لقمه تير كل اوقكءاتملا خم نوبل يكن نينا اعمال ْ

 امنالاوعمرسهظتءاهلا نال فلل بقلإلا عمان ترام هلبقامنكساذا ثدنأ أتلاءاهو ثف لا

 لصأث دن ًاتلاءاه وداعا ةاملساَكِ |وقك هلق ىذلا خفلا ةلزنع ىهنا يفيفرزاهلطا ىلع ١

 اهواعجاب إف ٌنآعَف ل عملا ف اولاقف مسالا ثدن أنو لعبفلا ثدنأةنييا 5535 اوءاتلان ماهم نب |

 فورم نيا ءاهلا أل ف ورجبارئانبني نساهلا ماهلاينيمد تعاونت اس مااانارالا ا

 نمش ةرحخ فورجلا قف نكي لواهانماصحلدبلا اولعفبحارمعلا يفور نعال او جاتا ْ

 نه ىلع تاخدلوقيف ليو دكه لعن كسي نم رعلا نكنسامأو لاف نيالا نالءاهلا |

 ةيؤرلوقك نسج اهيفني ونملاواءارجماه رف نه لوقي نموسينمو ىتثاب

 ميكنانعاب و هانحِ بعل ل وقت ىرهزالا ميعاد * ند 7-0 لقد لوقا +

 حراردالا فءاهلا قل و مامهاب اولهَت دود اوله نان ور انما لج 232111 ]

 ارك ذمتي دان اذإ ئرابلالا نبا ٠ فعب يذق ةماعو لمعة خام ذ سه له تانهاروايتسه ا بققولا فو

 تنهب رملاو اوبتما لانرللوالبق أن انت, نياجرللو لبق نابت لق هعمان عب زصتلاربغ
 ءاهلاؤنفلالادي زبن همونمو نبق أت انها وسلا البق ًاناتده نيت ًآرمللو نوزلا نيكبستي ىلبقأ

 ردقءاهلا مضنفءارلاامهاكحا هه ضةخوعاهلا مضي بق ءانهازو ليقأءانهايل دج للوقف

 اذهىلءنينثالا فلانقيوزنتكا سلا عاقجالا تريك لاه :رم .كيسسف نمو نالا رع رج 1انمنأ
2 

 أك ب

 ةنمىعقو ىأ نحأهلوق
 هناءاضتقمول_مالاءاذك

 ةفينخدونلاف ب 2

 اهديد ثتب ضاق نزولاو

 هيتخم كرر



 (انخإا :٠ ..ءاملاوف واولا فرتيا '« ءاهلإ لصف 0

 لذا ءانهنانغل أد مي ةعفاولاؤاولا نم ةيلقنملا بتل" الا نم لدي نهانا ءاتهيفءاهلا ت!لئاق لولو |

 أ هرك نافل ت مَلاومانهراصاب ف ءاطنعناقلاد دعت رام مواسم اطط نتن ااكانهراص موانع |
 ةليناقلاالمعتفلأ ن طبل لدنك بتهاولا تقي اه ةريد الا لفاالاتبلقفنينكا سلا عاما

 ْ لأ فواولا تيلق وكي نأ ن معيش اضيأ ناكلواد ؤقالوق ناكل نإبازمه عمت الئتزمه ا[

 ةيئازسل أدب بافرط عت ن ألا اواولا بلقةطي رش نمت امهدبنجأ 'نيهجونمءابهاهلاوحأ ||

 اىزالأنن رلطلا فانه باو ايلا اهتمبرقأ ف ثلالا ىلا ءانهلا نر الاو. !كلذكانه تءقودقو

 |ءاهاقلالا بلقةامهنيبامبرقاببج او عضومنمّيفاالا عمتاهلا نأ ىلا ب هذ نيسملاابأنأ
 ءالن تةلسأايغإ ةانهنمايملانأىلانءالعدح أب هذ لعوألاق ءاهواولاباقنمبرقأ

 ًاءانحااولاقةتكرخ ةيلمال ملا شيت ةاديذاؤوف قدبذتلا فلا دسم قلتم الا ||
 ا راسب رن ىداخ وخيط ًاوئوشداةعموذباك هلك جاز يلعنم ىرهولبا

 | اهننلا ان خر اتعب ١, 12 . ههيزييسيشاو ردا '

 ماا 1 نزلا نمكنهاددتو * اهيفامكن اجر فو تر :٠ ش
 ه- ه و

 ءءء 8

 | رول اوتاونه امو نحلل اوق نم تْلعِف نع هن ةياك تنهت تيهدوةرورضلاةلكساممتا ||

 00 رعاشلال اه اوت اكرذجلا فروا دةنساب

 0 10 ةيانرأ لموت
 ل اواوقىأ وين الومس أر هبدوصصانةيهاشب ازعبىَرع نمت هداف وأأ|

 د رب ألاقدقن وكيف هبا انأ نعي يك" القرب يغتسل طسرةذ ناشي دح فو

 ةرضافزتتلأ هي نمره منك يينادارألف ةيشفنالذم |
 ا اذ ء .رعاشلالافاكوهو |

 | | سودس شرما ًالبوط * مكي أنكر هايف

 | نمتلبذوعأثيدملا فو ازك دن ورش عود أ هل ناكو ابيكم ئيوبس/َر ركاوهو |[
 | تارا اهنالاديأركنتالااسسأ توك انه نيب وهلا ضءلاقم دينا حررقلا نعي ىو ْ
 ا ينل ذك نيبو نيلي ةزنج عهباوةسيزنتللةغ وضم ءامسأ نها غاف ةرهضللاىرجتةيزاجو ْ
 انني هينئاذافا ةيلعلاو عضولابامهابغ اور عودي ز تقي رعتدنأ قرئالأ ور هغؤدي زؤضتاننماءاينالا ||

 | مالو ةفاضالا» قي زعتلا ترث ةنافنالواءنارهتىدنسنغوبنيع ءركنيديزتبأبكلقفاركيت |

 تلق



 ند (انه)؛ ٠ .هايلاو واولافرخ « ءاهلال ضف

 | نيللا فورحوءاسهلا نيبىذلا بوقلا نينه ىءانلا نمءاهلا لادنإ ىلع ةيتهو سانقلا عتق ٍ

 جبال اق :لضالا ل عتاوتهو ظْفالا ىلعَتاَه عدجلاو ةوستهىفواولان لد ةمنهقءانلاو

 لاقأ تاونه مهلوقواولا نمل با مفهانلا نأ لعلديف تقام ظ

 عياتتمامماَمتاونكّىع «٠ يلو اغراب ع

 نملدنتذ فوووق ءاهلا أت لالا ااهد رتةيشهاهزغضت فى :رهوجلا لاقو

 لاقيو ةنهريغدت ”وهو نامزلا نمالملق ىأةسنه ءافأ اهنا ثن دنا فو ةهمته لاقمفءاه ةيئاثل اءانلا

 تاوتهالاهدر مو ٌتانهعدبباو لاف تدع ىلاءانلانمالدباهاع عن مهسنو اشي |

 تانمهل ادهاش تءمكلائربنناد شنو

 اهكآبتا تالا تانولا ىدحالا « ليا دس دلال تلا وال |

 نمةياؤرفو لزتجازأ نمو كنالكن نم ًلنانهن منهما هلا عوك الا نياثي د فو

 رات تالْضَح ىأ تاه نلف ىفوءاهءابلا ىلق ىلع نامه ن مىرخ ىو ريغصتلا ىلع نات ْ

 معاج قري دمعة ىلا ىو زنق تانكوكتاته نكت ثيدحلا ورد اف كاذلاقالو ْ

 نعسان ةنقاهدحا ولدقو تا اونهىلَع عمجدق :و تهاهذ حا و ودان رش أ قاتقافأ :

 واعز اد تانهوتانعنوكت مت ثيدح فو سنج مسا لكنعةياك وهف

 2 رو نم تانعتيبلا راسو تان ساونا 3 لتسؤ اق قنبر 00 ْ

 تاونهفرخ ”لادنغنأو ةق* يم

 5 )ءوس < ةه-

 اهأوقبْن بذاك تاون ىلع * ةوسوأة مساع مكنه
 تت يس ع ساع تب

 نَمْنلدب ىانو لاس الفامانملصولا دان راضتهرخ [قءاهةذاب زب هانهان ةصاخءادتلا ف لاقي و

 ىَر ننال 0 انهاءاهو كب اددقو *« سقلاؤ هالاك تاوّتعو كونك ىلا واولا

 رثك الادتعتكسلااهماهلاءذ هذال ىرعوطا نمرهو اًدهةنسللا فئالاٍبان نمل مقل اذه
 ىفّيلاءاهلا كالئانغاو .ىلصالا قردلا لزم لزم ةماكل امال ع ىتلاواؤلا نفل دي مضغ دعو

 اولاكاهواضواذاو هده لو ةةفءاهااناهياعفقتبرغلا نالت ونهو تانه عمت ىتاتْذه مهاوق

 لدبأنوانهءلصأ اف سقاها تس فني وصلا ضعب لاو هدرس نبا لاهدات تعرف تدك
 سلَسِبابف ىهفُتْدَصْقوُت دباب تكاذاهانهلا نال كوُئهوت اوه اولا نمءاسهلا
 واولا نملنباهمأب انعنيق فت اودو وناعم 3 مهلوقىلااذ_هفاخنافلقلا ردجأ قلو ||



 (انهإ) ٠ ءاملاو واولا فرح. ٠ ءاهلال ضف 24

 |ماعفنواولا فرغضتلاءانتمغدأم وبه تلقف ةفوذحل اواولا تددر متريغسمنلا ءارعفورح ثلا
 تايواماراب وأو وك امولمأ و قاولاامسممهفدسحفا خأوب ىف انلة[كةددسشمءا

 ادلب تعطفااكَر

 سو ساق سمه <

 تن نان وطمكو * تكلا فخ نما .و عنيفا
 ال

8- 

 نيته كلف ثرغضاذاو نكن لوقين مند .وهنا نمو ىف ى ”(ضراورك ٌةضرأن مىأ

 'قراواهل نديم ا حئاناندصمنا تا دنكنأو
 مد َ

 ىوستذ - هسو
 ا ةوذلانعتياك ىتهو ميه نه لاقيفا فخ نهدي عصر كدو نيه ننننهلادحأو

 هةموو

 - املا لافاكر اهلي رعاه لوقت وو خا
 دلل سلع | + هد ول ع 5 ةسوعو ف يدا مه

 نام راولفميفتاك ب نأ نارغع :ربهيلطت رق 2 ناكرالا فد متم نهاهل
 ضر

 ْ كاواولبق نونه والبث( نانعاب هيث لبا يما اوقو همهفافنهلا وجا نعكف

 1 ةكرللا عبشُ أ كلوديا سو هبلاموهل لوقت هنهايلوقتفتكر 1 !ناسبلااهلاهمفلخدُستأ

 : ىقانريصتءرخآى ءاهلاوةصاخءادنلا,ص تخت ةلظفللاهذهو ل اةانءاءلوقتف فلالاداودتف

 ْ ةمومهذم ءاهب لبق ؟هانهان لوقت تكف ناموا ولذانمهلوت هن صتخعاك نالفايمانعم لصأولا

 ل دشنأو شفخ”الا ىوراذكع نكلوةركشم نييفءاهلاةكرحو | وابن داليق ا هينانكاو
21 

 سلايم الهرداون ىفديزوأ

 شارت نك و 27 انماناهلوكىبارذقو

 . ةهيم)

 فرح اههيشهنأك :رئال أف قولا ةفوكلا لهأ دف غ*اهلاهذ بهو رع "الات ةففب نيمتماك ىعب

 || لاهاهمضتن ازاجاذ-هافتاوتو وُ فو اولا نملدب هد :رصبلا له[ لاك اهمذق نارغالا

 !ٍ ةينابها مولوقليلدب تكسلاءاهءانهىفءاهلا نأ شفخالا نعحارسسلا نا ىخنكلوىزبنبا

 ا هينانغاب رو مشملاو ةينثتلا ىفناهانها, لاقي نأ بع هنالواولا نملدبامام ءزنمل لوةدعرتساو

 ِتنق ةواذاف ىلا نها رمال لاق و اوفى جدا (والبقأ هان لبقأ نهاية فاضالا ىفلوقت و

 هم

 دشن و هزه انتلق

 َناِنكَنِنَم نم ىآو ىلع *اي هوو نيه نمتانكدير هل
 >َ هسو ره

 همه وشها هريغ صا تانهونانثعو تشاوتأب ةلزع :اعقبنونلاةنك اهغ اناث اولا



 5 (انه) ٠ ءايلاو واولا فرن. + ءاهلالسف

 ةقاثلا تدعو باعت نع اقسام ئشلا تشو نبيع ذعف عاشو كن قيس ون ا |

 لئاسو بهاذّلك سواك ادنارع ارالب مهم غلو حر ضرال !ىفاههدو لغةتسع امم

 7 3 و ةارتسلا دادشنابمهلا لدينه جب
:0 

 4 --- 3 .. هوي 5 ىف

 سمار عزوظقل تيردجس ان 7

 .ك -َ 0 و

 نابلس برا قداوقشاوس ب هيتبحتودو يمأايماّنإو
 0 2ع 5 دى ب عود

 تالمسهلامانيع رود عمو # هبازتقاد عبي اناءفرتسل 3-5 1 : |

 هقلاإ ىلا لاسالجر ذأ أثودجلا فو هاوس بالا اوهو ى ةر تان ةيئاملاتتعوأ

 1 لإ الا كولا ةديبعوبأ رانا "رسموا ةلاضا لاقل رجلا ثيل بومتلا
 © © بع

 ْ كوره هراعل .وةيماهةقان هه -ؤىلع تَْداذآَ ماه ىسهف يمت دقو عازالب“ل -هلمهملا
 أ

 : 3 داس نا 5972 مياه نموا هرنطملا ى مهو هو ماه دوهفءاموأ ًناويحن ما ا 1
 27 ام 2

 ٠ و ىمهدقفوريغ غوأرطموأ ام نم 0

 م 78 15-- هو موع عا

 ىموةعهو عسي رلابوص 00 ادم مرع مراد سب

 ميولاو دنا ىدعتبا لوقو م مص مس يمهل بلل نع ا

 ' لقتل ناعْشني صو اره 5 هنطيقراذعلاناسعلدم 0

 ١  4هر 6 مل #1 و - :ءهم 5 لو هود ه5

 هد طع 0 00 ميول

 ا ودلك وف شا بست قطا انشؤلاو
 ثقؤىأل بالا نموه دس (انخ) هقاوامأ قسجاذك نكد قةلهقاوانت لاقي نما

 ىو نلايغلا ماجيت واه قرم ,مودرألا نبا اوهو لئابتوا ليو ونهلاوا

 ةيدطت أ نانهتا لذ رون: طفل نمل لت اق ءادب هتموت ظنا ونيس
 يفرغ قع مشسا كك متيهلاونأ ءانعم وهو طبسافا نم سيل رطب بكس ءانعم وهون

 فوذح ا لوقي نمنيد ودعا نفانيف ىءزحلالنفانيفرح قع نوفر تمتع

 'تلعجو تكفا سنا كر هنرخينصا لله ريغضتو وهو دضأ ناكواول لاو نمل نم ا

|] 

 (تورشعلا برعلاناسل - م9 ) 0002 0



 لبقأ ىأ ىه ليخلا لاقي هلو
 همك هررحو لصالاب اذك

 ل وييعصم

 (ىمه) ءاملاو ئاولا قرح ع ءاهلا لصف 70

 داك <

 ماهل! 5 هما و

 : امركانتج رتلاهذهو اوا ناهشرثك !ءانماللا تالءاب ىلعمالن أ قعانيضقاسغاو هد.بسنن الأفق

 | لاقدتو ئثنمتانلقّسرْغتاذلا ىلع يم باستا لاف ةستيللا ف لالا تان رهو ||

 أ ىدعللالافامل قئادملا ن1 اوأ لاه لع هقئاونانا مالت أ لع ضقتلا قرتاكمديسنننا

 ١ ا ةيلمخ”الا ىلا

 الرا ضأثبكردقف ٠ الهاهالوقو لبيس

 َالسماهللامالن اصح أو * نم تيد اوسع هلتلاق

 ا كنتو“ نكت هلع ياذا *:الا سَرفلا هلت ا هتنلغ

 ازاعز - هتاوتم نياك 2 أول بق أ ىأرم_ بالو يكت نوما هلاك داذا ل

 : انذاك يعلو تقر 3 عرس أ ىءعالهو لبقأ اع وقت ة حلاو انتل نانا ىو

 غليل لاقي دس ب عوبأ كلذ كيدللامذاقتنقو تاغلامفو هلئاطنى ضقت حم د

0 

00 
0 
 ع

 ا مورد | سضصعا وه مس وانس

 ا
 0 يسوى أل بكل زالم قرهوملا ىهتو يدوى ى حراز ىرقىأ قو لفى أ

 انااا هلا لافو اضيأةقانللو

 | العر انما ترا #2 لو زيباها وادخل قس

 تين 3 تشالاهلصأفديدشتلانال_ةامأ و أهتمل فلو واددتعثانالا ب نكشوةقاثلا نا يرام

 | 500 وقف 2 هل زنا عمد ِ لكلا اوال ؟والول اوم .كضرسنملا قعسا مفراصفّلك عم

 اهعالت اركي اله رباح ثي دس ىف و ميتا ىعم نويذلخدثدح لعسفلان د :وداخأ 1و

 دق وناملب ىذن وناملف ىزيب هذ يميل ا وسَحلا هانعمف سدس لانالهلاك َكيغاليو
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 5- رى دمو 7 5-9

 م هنويلهدي دحاو فورعمىرعتبننويلولاو قل نانو تبى قرد

 نتا انكر اهنْمَحَلاس لو فاسنلا ءاهعمد ْتصااسحوامهوامك نيم «ى- 2 و 2-2 ه يس

 دنهن زواس ملا ئثقماهلان 7 سدل اولاقهريغ ورطم

 '«ىمه ناكئىذلا املا ليآنم < اندهماهماسأ ككاو ب انيق اهمقل أ ازا اون

 تاهو لمفلا هن مياعاةالهشأ نع :رثاخلابؤشو ورهدلا هءلع دق ىذلاليقو ٠ رئاشماملا لي
 4 ةفسأ ف يل

 | واولا ىكحاغاو ىم مف ورعملاو اهعومذثدص قمل طلت معو فيجول علا

 تيكسلانبا ٌلاساد كلذ لك 7 ءوئمهاا ارغالا ننا ةهلئانبلا هانملاةامهآلاو هد-وىنايعلاا

 ص



 قرع (اله) . , ءايلاو ئاولا فرج « ءاهلالصف
 د ١
 ا ىعل 00 رلاهنمو ةنواعم شد دح ىو ىراريلا ف ا

 . ١ه

 هَقلَسة'افهلاديعببونأ ِن برطو ثلا رافيعذد اًوفلااشعو ربستج انك هرغصيف وهو ب رلا|

 اع وهوا كني نفر سلا كنعان ىنيؤ ميلا نمسا سلا مدقق ا

 2 يع ا

 7 هر ةياصسلاابروهو هنم فكس اموهو ىلا وسلا درع قخألا ف ةمطالا ماما |

 نشلاو كلذدعبهفداورم ءاملامدة:ىذلاوه وىلات 3

 هقلَحاَتل كبس أانكَل 5 تقرال م1

 ريب داع ول #2 هلماطتنالو ىر هر ءاملاق

 بت 300 هوذ هعد تناك ن كل اوى درا ددعرالو عدن نكي )تيغةةصدهدهلاف | ْ

 1 اعط رغلا ئهو ميغلا ن عا ةيدئالا"ماققو ماظتريغي ٌضرالا

 ع 17

 ديزولأ بكد م طع مرطمروتنتماغهلاوضيأ هاج و ٌءافأة دب اولاروبصنمؤو لاق ىف

 8 وةءافالاو:ءانهلا ىهرضتلا ةءافأوءافأ ى :ربعلا ةمه هلا نم هواها اهعجوت١اقهلا

 اطلغلان ءءانهلاو لاق ةزمهةاهلان مير ءافأوءافأهريغ باو باحلاو يح اجلا

 مدتفا وسفن تراتخ ف هنأ 1 ضار ىارعأ لاك هلثملل كلاو

 املا الور ام امواطتم ىلع « تامحامْن وكس أ هقاىلإ

 اذاني" 5 ذأ ف ىندلاا ملا نما

 نينار حول أيا ىف هرعملا اود ط1 رطلمق 7 سانلان مة يفاهْسَهو

 قفص ىأهداؤذوريعئاج نالفو عئاج ف اهل جرو عو و اوفهلا او ساشلا نم و و

 لاقرثك انمي فعول قع قه“ ةرطتلاةاذهلاو فيكنارملاةوشهلاو
 ا 0

 بيب ماب نامالاعو #3 د طسودعأف ريعالرتب ا

 هدسنادشنأو
 سدد نياسصع ) هس يح" 2 - 05ج ه قد

 قولا هاكد علمدان رب د لبااذنيعلا بغرس نأول

 و

 انالفنالفَقعَو باعت ن نءىذ ينالغب يتالفداهبقذرو روماللةسايساذىأٍلوااذ لوق

 - 9 2م هسا 6 2و م ياا

 دشنأو رعملا نعافهكهنلك قهودسفأَق قخأو خبز ءوركعةراست اقيم

 همم

 دقومّر اففاهاكو هلَدَعرغصتسا اذاماك ًاهىرهزالا «(اكهإ * ءاشح قهوه ربصَعُف

 ةيليخلالا ىليلتلاقناسناللراعتسيدقول يخلارب اله ..( اله, مدقت

 ريبصلا كذبت زواج اذاف هلوق
 بيذهتو لالا ىفاذك

 الو افرفلافرحى ءرهزالا

 كلف طملواذال باوح
 ءابلاب ءامثلا تذرف ربصلا

 هيت بنك

 هر ظنلاةأةهلاو هلوق

 ىر_هوملا كاذففاؤملا

 لاقو ىناتاصلاه طلغو

 هاطلاو يملابةرطملا باوصلا
 هسيفع هتك دحملا هعيش و



 (اشه) ءانلاو زاولاف رع ن» ءاهلالصق ٠ مم

 نوفا, للوناطيش“ اهلا هاذا مالسلاهءلعفلا ةلسو أ ثندح ولا ة ةجع لانه

 قرد اوداوخا يشلا غلا قءارهل اوراق ثيدسحلا اذه ىفالاناطبثمنأ ارهلا عمت ل لق
 |اذاءابضاه يارعالانبا 0غ ) نورا ءاسغالا ىلار ءالا نبا ( اع لدعأدللا وو

 | ىازعالا نبا 000 نسأ اذا اضخو ءادشآلاءاَمْهلانوْمَكبكرءاهاصومباع دك

 أاطه ينارعالاْنا (اعإ) سيلا نطاما شبا انا اوفتشا تاو تنعش اذ(ءانلانج
 | وهم

 | اوف يذلا اهلا هيف شو عرسأأت اودهواوْمَه ىشملا امج «(افح )يبث واذاا هلو كانا
 | اول نفود وتعد جت اءقجاو اودع ضرالاه حو لءوش ميئيظلا انهو ضرالاو اهلا نيب ا و9-5 - مد "يلا

 ْ اسرففصي رشبلاك وُمْطي كلوق ل٠
 : 2 ة5وب وو < 9و << يآ

 أ جانب مانع طاومُم 07 وفم ل م 1طاوامصصم ه مشد

١ 
 |فاوهنع مدد لغو :ل1لأسدورالانأىوزو اهيماؤهك 17 ل ءالا فاوهو

 | ل

 ًاراطاذ ارئاطلااكهوتهداذا وقوي يذلا فك نم يفاهاهتدس - او لبالا ئناوه موقع لبا

 الاوُاَرا الاى قاوم ”رمضا اب ف ذو اهنعهللاىذر تام ءتيدح فو ٌتيهاذا ع راو

 ْ ىأه حان 0-7 اوهلا ف ةيقاهت يللا لالا لاشي واقمر تا صاما شلي 1

 : لاكراطو قدح
 بوص ود 9. ه م #و<

 أ از ىلع اب لج مج حا * ةياقعانفهب درك اذاودو

 الأ. هنمدون ةءاضهئاودمد 20 طماع رلاوتاَعلاكلذكو رب نبا لاق
 مودا هوه 5و هج و 8-

 .ىدتعا دو ىلا بتحانمل بلع حوار مئافهدمب باقلاءالادعبأ

 بمال نت نتلالو انه اه قعو م نم قب املالوأ زلال
 أ ىفتيناااذهئرهزالاةروأوءا ىكيلاٌقاطلاو 1 اهقاطوش(مغادصآلا .”لتقرملا يبن ةهلاعلو

 ' رخآلافو تنهو ىف همالكتانثأ

 ا اوان انوا 5 ”ملااذانانشب فرقا

 |فئئلافمو ءاوهلا ف نإهذلاو فار وذو ذو انه دقوال اتم اويسهلا

 | فراقرو ولاكن كجونيهذا قهر وحوش ازتهلل ىف هقول شكو يهذءاوهلا
| 

 د هنتبهذو هتك ب ٌرلادب تدعو 2 زادوش تو وثبت ةلاهثكرحاذا طاطسشتلا

 انه وبه عضومو»و قوم عج خر رلا فاهم جلا بانل هيلع هللانا اوضرىلءثيد تح
 5 هه



 مر نفي هايلاو واولاف رج « ءاهلإلصق

 ةةرومالتح الابر دقناكوعيلع هش هعماج دقو ملا ةغينط لاق هنأشي د 1(ىفو

 1 وه ع

 آر نيج هن ”اساملا ىهو ةدارهلان هش هو لت ىو عمن عت لقا

 هو ه8 عمسولو ىلا 0 ٠

 هسيفعمج مجرب كدب ىزهلاو رق فبل هلاجدا تجب يزلإاولا 1

 هلو مس

 عسضومئارعو لبيخدمأوغ نر عاى ردأالوفرعزالا لاق 3 رم عباد ناسا
 ىلعانيصقاباوهديسْنالاق تآانلاىلاَوهَميهارك اواوءابلا(تبلقئورهدسلا بنل ا

 داعم سقاناو: ءاهلاتفقوا يل غتةقواذاو .اواؤاسنمرثكأ ءانماللاتألءانقار ده مالأ ْ
 اهضهنفاالقاره لخأن مرعاشلا# .اهببقأو اجب فرع ةورهلا تاينلا عسب ناكمنال ارسل ||

 و :ةءاو

 ا رطاذااوعْشَم مويلاهغالو #2 اب رخاهرومماو 32 تهذواع

 06 ني «#هعء © 5 نا

 ابيعافاو طفم ع 1و بل آ د

 نر لمَن 7 اقم الراس 001 قع م مالا ضو ألق قري : اماه

 .ً 9 < ه6 ع 00 ا ا

 انمفتم + رمضن ةرهادلا د أن إ #3 العد قو دفا 0100

 الو رع َقع تلك: اولعد ف َتولانتقو نواعم / “ا ا

 ىلرعالا نبا ءدشت لوقو اه هرخصاذادي ر تهتم نالنىرعفأ|

 0-9 كازأ + ايةماَمعلاَتْيرهَكمأَ

 الا كان سيو هروب هروح ةيناقا تطال اع بيذهتلافو

 نلليقنةْغوِبْنِصَمَتا اره ن ملم تناكورغصلا عاَصعْلا نس دل ب درعا ادا تناكورعشلااذه

 هرتغن ودعا ارغسلاةمامعلاب معني ىلاوهديسلا تأديب 7 هتمانعكر ءرهدق ءأ ارف_صةماسمع س 7

 ءاموهو بيبصلاب . غيض ذأ ىَرَهم بون فارعالا نبا . ارفَصاهتسلةمامعلا تي ركنا لاق 9

 اذاذازاه ىف ارعالا نبا متنعسلا وشمدملانواك انوبصعنلكاذاسيأ رينو

 ىقاريسلاديعسو أ لاق ىرتنبا لاق ضي : وحن نب رلا سرك ةوارهلا و هّقماحاذاهاهاروهرناط

 ةوا اهالي َس زق نقلا بعلتأك ناار دكت بيق كاز أ وفرع وبسلوقدْبَع

 .. ديا لوقي اذهلو رشآانرءاهوطعا ل هاتاذاف ا يلع وزعي وترعلا م كرب بازعآلا

 باز اعلا ةوا اره لثمءادرتس دب ةرمط لك نهلئاوأ دوم
 مث ديضس ع

 ريش الا نياركإ د ةودبسسللالل شا نرماعاتيبلاولاق كدعتسس لأ مالك ئذةناك ربنبا لاق ا

 لاق هناثد دخلا ىفو هلوق

 ”هلمكشلا صن ملا ةفشل

 هلنا ىلص ىلا ثيدحفو

 منلا ةفنحنأ لس وهملع

 هرج ىف ميتيل هدهشأ ف ءانأ

 تناكىلالبالا نمنيعنراب

 ةطهاخلا قدس 1
 هيلعهللا ىلصو بلا لاقف

 مذحانأا كعب نيأف ملسو

 وهلا ان قبلا

 هيسشي ناكو متانلا ْكاذ
 هللاىبص لاقف محلا

 هذه تمظعل ل_بودهيلع

 ص ديرب ميني ةواره
 ةوارهلارهيشهطاطشو مثيلا

 هميفص#ورتك ها



 مهل يقله ارهتناو هلوق

 بيذهتلا ف

 (اره)' . ءايلاو ىاولاف رج « ءاهلالصف د

 ْ الاتي ردنا ىذا مايقلاديد وانا
 قو ١ هيام هم

 1 رونلاوهو نكا رلاىداهلاو ناعت نءةريخالاءدهىدغل ىذه ولولا ن مهين و

 اب ؛ؤذي ا لوقوةمارلا فال هع طسوفف
 ده ددك © 03 د 9 -

 . للا ةيداهكسرك م 5 اهبتوعتاعرذأن هيل كفاك

 (ىنه) ءاملا فد بانلا ةرضصلاةيداهلاوء الا ةرضصلاى مولانا لَتلاةيداهيدارأ
1 7 35 

 مث مع توسع 0-0 2 وو وو

 راغ مالك م اكتانانذه 00 ومعملا و م هزيم امالك ل ثمل وقوم رغما الك ناندسهلا

 ْ نملاو هئاذُهف 0 ددءىذنه هومهيال مالكي 0 01 ودراسع ءوا 1 ض نم ىنلو# وهعم

 1 هةمر ظ-

 لعئذُتت رغب ىذ ييوأ همالك ف ىذيقءاذهو اهل جروءاذهلا كلذ

 هدمسو و 5 4 و _ هع مطور ه

 1 رات باوذةطقا اكدوم 2 ةءادهرذه نابرذه

 | ايي .: طم د1 هم ص
 0 325 ير 9 ه2 م ممم

 ا اهينئاذهفاهلاةداذهرانحام أودع لمس اُ وذهو وليد ذميهقطنم قىَّره

 0اس ا ارهلا ( اره مدقتدقواهاهيلا مضاذلصالاوزيضاح ثلا ةراشااذو
 سايقريغ ىلع ىرهو ةداجالا فمن :6 اناطألا لثم سامقلا ىلءواولا مت جت ىوا اره عمو 8 لا

 دمج ةوره لاقت "اك حةوارهىفلالا ىهودتا رار يلعوهامنانر هور شت اكو
 هم وو 1 0

 . 'ريثك لاق نو موضوع نها ذك لوعف

 - هريس ىوو 1 - و مور وم

 ٠ يكنالو هيد فعال « . ىوارهلانب رضي مثحاون

 ىنراغلا لعوأ دشنأو
 هدب سلع هد هع

 كيلا ىارهل افتتح ااذا 5 117 ءءنينغتال كتي ار

 ممم 5 د

 ورع ةوارسهلا هيرضدا ارق اورههورببةوارولاب هارت هو "اهلارسكب رسولا كديولاف

 " قاطلا امتنا

 ةمد و مم 5و وو29 هع م و<

 هيرراهلا اهديعت تّرهتاذا « اهكوام ثرغبالو ىسكت

 ا 055 : اهلا ها ازهجتاو 3 رعءاشلالاق ىل ارعالا نسا نووزجو فلاير و

 ارداف ةغللا لهأر ”اسدءلاخو لاق هدجوكلامىأن 1 ءذب ردنباداكس همت اورك ىلا ار 7 |

 |تاك هنالإ بوفيلعدقا ىلص هللا لوسزانديس هيدارأ و ارهلا باص حي رع را جيس ثيدحىفو

 ا مبيوهيلعهقلا ىلصاهرلا لصيف ارو هدي راع وتنام اريثكمد بقل كل

 قو



 قل (ىده)  ءانلاو واولا فرح « ءاهلالصف

 نسل ةفصْةْوَط ثءدالقودربسغ تيبلالاىتنئابن :الأيد ده تيعسلبالا نونعي 1

 مارس تيل لاى ياموهو فشلا ىذهلاكدب ديد ابدا دولا تامو دولا :

 لب الاتكلم 8 هضعبئشلل يمتد نكنت لنا و لبالا عج ىلع هان منلانم ا

 حالا د هس يدها "ودجاج < ىدهأ امنا كفة هجلاثيدسح فو ليلا تسي وأ[

 مكح ىلع لو وهف فالس غلا فو رقبلاولبالا نموهانا ويدسقلا نم اتبسيلةضيبلا

 ام ةشيبلاوةجاجدلامعَبتاةاشوةرشب ىذه أوقد ىدعأ لاق انلفتالمذلكلا 0 ١

 رعاشلالوقولثمو با ماا ”واماعط تاك أ لوقت

 أمجد قودالف عد كيال #ٍ رلازودنين ءادْعلاو »* و 5|

 قأةمرطاودلح راكد لاول لابقو ىداسهلا نءمركامهنهو-هيلع مرد -هراج ا

 مهنمكوعلاذحأ ا ذافئدعوملاذخأب وأ أر 2لاموهذ ادهعم_ممذخأب ومحب ريف موقلا

 ريشزلاف مهل ذقنيحوهف

 هكا تراسل 9 انماورسأا ارسل . ١

 1 اولا نمءاستسي و ثيم 2ك رخ ةلئذلا لحل / اوهتدنلا اذهرسفتق ىمدالا ل اكو 1

 نما اورق .رغلافو مهتم لج رب وأ شف مم ريس مها ًأىأدوقلا أ
 8 ور وه موك هر هوا
 لو راوطابقذأل 0 مكي أنمانأ اريح مكي د

 ىتارلا لاق رثك 0-5 :رداال ىمدالال اق منول ليما دهوُادح لحروأ]

 ع *أوءالخ قاين دخلا ىرب 1 ةبلع ب حاصو بوو ءاده

 لطخالال اق نوكُلا دلال فيعشلا ل زلاةادهلاهديسنبا

 ىذدغو وكس ل ءنكلو مع ارش غرس 1 لوق اوقب# الك انورورْهمَوع كمان »*

 لبى نالها ونوكسولد ءادف ىشمو»و لاقت لبالاوءاسنلامْدَمداَهتلا و نسح

 هيلعهللا لصىنلا 3 [ثددحلا فو هلبانعوهقعض نما هيلع وعم اهون ىذهناك اذاني

 دقغنامهتنب ىف تاك هنأ داًدعفد_هبع ولأ أ لحرب ىذا ختان ىالا ضرس ع رخاشو

 ةمرلاوذ لاق ا ف عل لمت نم اذا اةومفعَضْنماههلع ْ

 لاَ بعصا, مل 2 فارما اجب ندا

 ىع ال لا قناع فس اتا أر نما مقتل 0 وه 5| ًارملا كلذكاغتاذا و
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 لصالا ىف ظمض ءالخ هلوق
 امءايتارسك بيذسللاو

 هسيفع هورتك ىر



 (ىده)“ , ءايلاو واولافزج « ءاهلالصف 4

 ! ةفلاسللاءالادلادد فقر و هش ةيرطارب مشو آلاض فرع نمكأ قد رطلاةياده نموه

 1 نأمل نميز ءىأةيدسهلان هوأ يملا نذ

 ا ةيدهلاوىدهلاو دانخاو عشوم قالك نفاهماعطبة هوا عماعط مزم» ىهتنأءادهلاو

 بد دودو لاق نورا

 »م ءوس

 1 ١ 14 : : ينل ةاهدرملايشم #* تحاك يو وقر

 ةريخلا اه داداه اهلل ورمل ىدو يور تعلو فردسساذل او

 2 ا 8#عوس ءض وقود

 | + ريهزلاف هيلاتيدهدقو 5 يد منح « دشنأو ىلع نع
 لح دوف سلال ب -

 0 لنا ةادهتسم لكل ودخل « تن ” انك اسنلا نكن ناف
2 - : 3 

 هب ع6  وسا

 دهوايدهمىهراهمتو تايم ذأ انما رافت حان جر 2

 1 ان ١ ىربنئادبشنأو ليعق

 5 < ومد #4

 ْ لا 7 ىدهلا فك قرع نول عبرك #* ىوطلابهلبعرادانالا

 هانادنهنبورعلتعَمَوةْفرطرك ذنسلملا لاق ريس ”الائدهل او
 دعا سا هَ 836 د وسو

 دم هلاذق يمد اوب ريض 4 مده تاك ديعلا نين ءارطك .:

 ' رعاشلالاف اهج ورد ملك ملف ثيهنااثأ ارملانظا لا

 اهوا الاخ تينوكبذأت ودك ولاق ”ىدولا فك قش 4 رك“

 9 , رعلال ب زاتلا فو ّمالانم «ىشيلا ىدهأامىدسملاو لوعقم قع ل يعف ىده ىف

 نان ةلدهو طق ديد شنلاو فيقع لكئدهلا غل حك رق ولة قدولا غلب

 1 | قدزَر ذا لوقءدهاشو رعالاديد ثنلاسأرقىذلا ى رنا

 تاداقمىدهلا قانعأ آو ضملاودكمنرت تفاح

 - ب وحن ةدعاس لوق ةيدهلادهاشو

 ا بسن راهن #2 ةيده كوم يدوى 3

 لاك كس ماب ةذابق ل ليقثتلابىدهلا اوزاخغ اله غل نفنفتلا ذهل لمت لاهو

 تيدهأو ناعىعواذكن اك نأ ىدعىلاملاقيورلىدهل اعل ىتحاعرج نيهجولابئرقدقو

 اهريغو مثلا نم عميل كدي غو ثيل لربع أ طولا و ءادشادنتاتيبىلا ىدولا

 انالدفف قدمك نولويو ايدل الا ىعدت نرعلاو يدعو يطعووفعاشنوأ لابن

 نونعي



 نول (ىده) ' ٠ ءايلاو واولافرخ ٠ ءاهلألصف

 هرم ع هددوس ءل-و

 همدق قاس ىد عت يح #* د نشعي لقعَىَشْل

 شقلاى ما لوقو تالا

 ياهو اه أه ورع نال دورا + .دابدوهلاقيو شوال اوأدي عيا

 لاقيده مهلا ”دلض قو ذيزعلا لي زتلا قو هنيلاودل تدع الاقي يَسشع املا

 همللع نولس ضو ور خف ب هذآ بق 3و بهذة مس ىلا تدع أ ارنا قناعات 07

 هاو امام مدغأ رس شوراع 3 درع ةءاودلا ىفق تجمل بعهذلا ةنب السلا

 م«بو .

 لجرم بيَسبِنحمرا هع 5-3 رص تايداهلاءامدنآك

 كلب ة«دولامأ قاتلا ود أنماسلوقنأالااذإب هرب ف تناك يدها أرك دقوا
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 ىوادعوإلاد-هعشباو اواختاوداَتْحِإ دعا قو ضعبلا موضعي ىدييتأىدالاو 3

 ماده علصأ ساما ىلءفادادّهامأ باعث نعةريخالا رادو ىادهوةنبدلا فأل هوأ

 ا
 !ءاده ليقف عملا ناكملافاةنقسا الأ أءانلا تيلق غاده لمن تنكسأف ءانلا ىلع ةمضل ته 5

 ةلزيعةزمدهلا نال ئيفلأ نيدةز بهاوهرك مث ءانيلاالا كاتذل ف رحالو ىرادمىفاهولدنأ اك ظ

 هنالواهتف1نءانةزمسهلنماول دبا تاز هثالثاهوز وصفاهتماهيلا ترق نفرح سلذا فئاالا

 تافلأ ثالث عانقجال ف لالا ىلا ليي نالو ءايلا نم .ةزمدهل ىلا رقأف ئالاد_عيفرح ىلا

 سونبك_اريثك اهنما تولد يي دقم#منال اواوةزمهلا لدبأ ىوا ده لان مو الدبءايلا تمزاف

 امآورذانكع راد هامأو احاشيلانأهتزومدمسنالاق هن وييسر هدمدلك اذه نموأ و

 َق وادتهلاديز وأ نب وذل اهب ض 55 من افدحى :دادهنمهايلااوذح مأ !ىل_ءفوادنم

 نباص 0

 اهتمو ندع ىدهعو ى نيه لاق و ماد -هلااهالدسو دماغ ْ

 رييبشألا رصقلابىدوملاو اهادهوءادهاًديدهلا ىدغأ و يك رك لوعتمالوقأ

 لاك هو وبلا لم هيفىد بنا !ءانالا ملا

 و »وم هع و 2 كك #2 2925 مو ليلا ا

 ق رو .كمدضعلا 9-3 ةوأةزيسقف 3 هبنسلتن يح ىدهنمالأ ادهم

 !هتاراخلاى د متناكاذادلا#ا ادهم: هاو ىدنيابفوألا دموي

 تيمكلا لاك ءادخااةرثك تاكاذا مكاو

 ارفع نءقادهم تراضو لك َنمترويعا درك اذاو
 دضص وه 5 هم وم او

 ةيقرورلم لثمن نار حام نم عندما قو ىدينأهتداعزم نرجس
 4 سس مسا م

 )٠ - نورشعلا برعلاناسل (

 5 رد_صوملا اهلل اوقأ هل لوق

 ساسالا ىف (ك
 ْىآ ريدالامأت لعدة

 هحيفص# هتك ملال اوقأ

 لصالا ىفاذكثرريغا هلوق

 ةدامىف عقوو انهيكحاو

 اهنررتعا رى ىف ع

 هيببصمورتك



 ىف ىذلا هتازحىفهوق

 يعم

 هقلان م ءاركى هانا بالا ةبلتجْالو ةب كري غةوبنلا نفت ةومنلا ن 3 زهيقناك ل الملا ا

 قنءلاىداهل اوذيداهلا واش :ذاها منافاهب ىلرأ تاهيل تفس ةبق .ةرااالا|هتم 5 ةاممتلاقف ا

 (يدد).. ., ءايلاو ئاولافرح « ءاهلالصف نأ
 ل سل سل تس خس حس 1

 نمئعملابي رقامهدح أو دسعوبأ .هلدوهيدع ارنا رش الاهثيدح فو ةئسهلاووخلاو

 تاطخ نينار علافورخ الا
 ةخهدعع نب هع

 نأ ارو نك امد 5 ٌةضاضْعْإ ءىَدَع فنك امو

 زيثالا ا ةوبسلا نم زير شعوت هج نم لالادّتلاو ماسلا ىذهلاتيدحا فو

 يلج نمءادنالالئانهش نما ١ هدذهذاث بد 1ك ىعم 4 رطا 5 هاسح هلا وه 3 ١ ىَد فل ١

 دهيم ارمقتةوبسلا نأ قدما نم ءلوببهلاعفأ دس مناومهلاصخ

 يئاتسيامددملاانمص ست 00 لان دوقوببلا تساي نيريتلا ودارت وك دأت وحوىلاعت

 ىرْكشلا لذا لاق همّدقتلقدعلا ىدانملا و داهم هيف م1 7يل عقل قضصىنلا
 و مضمو » هد 9

 وسو جفاك يتعب * قانا هلئ اشد موَ
 همت نت ومالارسو ديل هن وسم بلا ثيدح فم داوم عسماو

 ا

 اذهلوهنممّدهتاموهلوأ 'ئث :لكميداهلا ىبددالا دسم ىدهتاجتالو ندبلا ىلع مدقتتاهنال

 اهتئاوأ سيريا دوش تيد لاق و اهقانعأث رباذا ليلا ىداوهتايفأ لج
 م0 <

 صا ةرضتْنب نيكس لاك قانغألا مدقثك اهدديقتل لثا دألبللا داوم
 هءسثد ف

 ةيماغل لجل مدل داو م 00 ثديدقوهنعلبللا نكت

 اهني ليلو ىداو لانوكرتدقو هداج نالت امال وقانعأ أل يلا ىداوهو

 لدخلار يلا 101 ًاذاىدهتتدهدقلاقي ,وةمَدقتلاهال

 ت06 26721 المع ثا

 بزي ثعش نواذا قأىد 0 ابا اوءرافملا نكد

 9 © سس

 هيدوتماصَعتآوءاشعر 9 دوىشعالا ل اكو نهم ىأ

 ازتمآلا عاطأ امل رصد 5 البلا فئه ىداهناكاذا

 ةدئامنالةيادهلان كل ود :هيدتىهفاهكسميهنالاداها علا ىمتاسغا نوكيدقو

 قرط يأ وكيد ةوعب وموتقلا مدة هنالايداهى مسيل يلذلاكلْذكو ِك رطلاىلع

 د تةيدنال ليلدلا ىدابهلا ول :الا نم ةمدغتلايداهلاواهيداو 35 رهزا هلئاوأش خولات داهو

 ةفرطلاو همِدعُت ىَأهادهو موقلا
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 2 (ئده) ' ١ ءايلاو واولافرح « ءاهلالصف

 لبقمبالاقر هلا ىدلا 5 .ادهتلاضلا تدعو ْ

 انيلصي دوا قلع" الافودتم #2 ةحاهدسلاوىَدهلا تيما ىد

 ل_-وزءهلو ةفاىدانهلا لا وع رولا وة ءاطلااسن ؟ىدهلاو و ا 2-2 رخاىتملاوأ

 خامل لوقهثمو ىده ىع 5-5 رطلا اوىكهراتلا ىلعدجأوأ لأ

 و 0 تا أع ةهاؤلم

 لوهسم“ مظل امانه مدن اك د ةمهاستاسنا ىّدهلابت كود

 مالكلا ىفذدّصق لعمأ أدني :ده ىلع بهذ اود او قيال دبا و قيرطلا ديال الف وأ

 تادف ديزو أ ىره الا هنعلدتتال ولمعلا وثددحلانمهنفتنك اهفىأك ني ده ذخو ريغو

 ننتيده ىلعذخ هريسغىلاغر رديت لبق هنعلدعمثندخ ثدحاذا لَح .راللاقي ف اقتلاو“ اهلا |

 قءدتقورعثنءرك وأ ريس اذك لاقوهثءلدةتالوهيفتنك اهنذخىأ كيدفو راكلا

 ةيدهن الر ةراماو فاقلارهءفتنكا امنذخى أ كتيدقوكتيَده فذ ري معسل

 ع 0 م

 ىلهارل ارجتأ نس و هرعلاك 5 00111 وهتيدهَلَض ود أ هج ىأ سعأ

 ةودس .

 دّرطلاهداَوفَتلَتْخ ال 5 هقوريدش ل صو اود

 : نهقورب هيلي ناكل 5 ةوملازض و هع 7 نان طقس وو برب ناك ذلا هج و كرتئأ
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 هنيدم عم ىلع وه 0701 لف وها :وهدصق ىلعىأ د بدع ىلع تعدين الف لاقي ونفذا

 اهلئمىأ أهاده ىدنعّدإ اواوثمىأ هامل نهايه واهل هلزكمالو بلع اهاكح هلاح ىأ

 هيح تاضاَمْحا نسال نال ردن ١ لدعش نا هلصق وأ لئن ىأءانتهرع رخ 1 زم مهمسلا رو

 دن , 1ع تف 0 لد واعأى ااه كه ىلعتت اةقاسا لابن ا هللاَمذاَطاََت

 نبا مغ الفى ىد هين الفو اهلشمىأ ايده لعق لاق وادا و كدواعاىأ

 راه د

 نسحأ موني اوتو هنريساورس أراه ىذهباوذهاو ثيدحلا قو هتريسريسي و لعق

 ويدسو 0 عمو <

 5 نسخ امو ةريسلاوة قبر طلا ىأت: ذهلاو ىذهلانح نالفو هنوكسو همسك يدع

 دي

 ىأنالف ىدبهي ميشا و رو لس ينل مانام راض أ 1 خفلااضيأ أدعو

 قردلادب زبي ز لاقوا كوم ق يذل نوع ىذا نس نالفذاندغوأ هك

 كيل

 ار رئاجيغاع ىلا« هيدهترلا بئاعَر ءفربو

 قو موال ذالول قالو يده مالا ذهل نسلق ارغل هراسزاس ناله ىَدعَو

 ةةيرطلاوةءاذهلاوؤقن رظلا نادل اىأدعم ىذه ىدهلاَّنَسحأ نا دوع سمن هّللا دمع ث د دج
 - 2 م 9 7 ا ظ .٠ 0ك ام

 وه اذهاراؤ+ل اذن هلوق

 هداشنا مدسقتا و باوصلا

 هىيعتس ورك الةت2لاخ ىف



 (قده), ٠ .ءايلاو واولا فر م ءاهاالصف نا

 ءاهلا نوكتفةددش:هلاذلانوكت نأ امإو ةكرحل اة سلم ىدمينمءانلا نوكتف ةتبلا ةنكسم

 هلوق ىءمءارغلا لاه ىلوالا لادلا نوكسوا توك اةرو -ك» وأ اهيلا ةلوقئملاءانلا ةكر حك ةحوتفم
 .ه < 5ع

 لاه ولقنينأالا ةناكم نع ,تارد_ةبالامنوددعيلوقيىدويتأالا ىديبيالن مم ىلاعت

 اوأ قولا ةيو سم ىهو ةذاش ارق ىهولاع: ىلادلاو اهلا ناكسابىذرمال نم م ئرقو جاجنلا
 ينعم اهلارسكب ىدهمال نمعأ م ناعأ اردو يدنا يصالاونإولا عشاق رسال سور

 ىدتهاىأ دهيم لاقياي أ ىدسيمانعف ةغيشتىدتيالزم ممأ رق ةنموا-ضبآ ىدتمي

 ىلارعالا ناهد شنأ هلوقو

 ٠ ٌرمط ىوحأ ىدت حان« مكنت [لولوَطا ىَصَمنا
 ىعمنوك نازو<د قو لعفلالضوأوف را فدح مثئوجأب ىدت مدي رب رنأزوعدقف

 مه ودمع

 تباظىأهتجر بذس | ىعم يفهنتحرتخا مهلوقن مهي ويدسةأك> أك اهيد من بلطتانهىدتع م

 2 ةدرطااىلاو قد رطل هادهو زاجلا لها غل ىشوّقإ رطلاهقا هاذه موضه: لا وج رد أ هندم

 ةغل تفرع أةبادهتيبلاو ٌقيرطلاهثيَدحو ب رطلا ىلع هاذا ده هيدا كو هادم

 لاقي ىربنبالاق شفخال ا اهاكحرادلا ىلاو قب رط لا ىلا هده لوقيم-هريغو زاخ ا

 قعمىلءقد رطالو ود رطلا ىلا هي دهلاقي زنيلوعمشىلا ىدعيف هتفّرع ءععقد رطااهنده

 قيرطلا يلم قرع رطلا ُثيَعلا ولاقت دعراكر ملا فرك ى د هيفاهلا ندع

 بالطو وتسلا ا ريصلا ده هيف اهنيدلااني ده هوه دج 0 | و أ ىلاعت و هناكسل ارقديلع و

 بيطلا ىلااوذه و هيقوىدهلا ىلع تنزانلا لاعتة نمو رد قمم ًايهادهدق 00000

 ولات ية اأو ميت طارص ىلا ىدبماكنإوهيفو دي هللا طارصيملاودهولوقلا نم

 الا نوكمالف بديع تيبلا ىلا تو ها و هنيلا| مشفر ىععمنال ماللا نم4يفدالفاهجوّرلا

 نبدقلادبعنأ غلب ء كتب تيد ىفو. تعد ىلعءابكلذلف تأسر نععدنالفلالا
 ةغاسلامالصلاهذهن وأسر اوناك ارهظلةالصرس أدق وئراح نيديَرنب نجر دبعل لاق طبلس أ

 عودبرلاو تكسو هال لاو باي مة امنيا أبر رام ىدهافهلا دال

 لغة غلف ندب ىنععكدع «ةناجز فارع لعفا ةجالو ناس كل اودع + ةباودلا

 لد ارعالاز با كح ومواد أت زرموتغلب لاقي 00 ما دكت و رولا
 وص س لع

 و بفووبسأب اهرصتب كا ظافلالا فيو ءياهك لو د هب ءادسهلان مدنا كود لش عود

 ١ 92ه هل ةسكن اققتن 7101:/: 27100 د قه تالا تاجا ابي هن احدت دا

 تيدر



 4 (ىده)  ءاملاو واولافرخ + ءاهلالسف

 قدمت ئدهلاو مراكدلا ليس * تداول رطلاكلءاضأْدَقلو ١

 ىده ذهلوقي شوي أى ب ضي قاسكلا افون امرك نك كولا قانسلل لاق جننااك
 وههنلا اعدىذلا طارصلا ىآ ىدهل اوهدلنا دهن لق لح وزءهوقؤد“ اونألاق ةهقاتشاتم

 لالسلا قر هند مسالا ب607 مانزمأل قاس ةرلو قطاَقيِرظ
 مو<

 ةدانق لاو ىلا يديد و ىدعنيدلل هادو 3 ُُظ هو :ادعواندع رىدهءانهذقو
 َ كا 0007

 اورئآئأا اوشا ةلالظلا قر درظوىَدَولاَر قير لن مهلانببىأ هايد هقدوقامأر لب وزع وق

 مهاد يرو أ كاعت هلوقو كلت ىنعمف كلت: كةرودل ا لهأ ةغلثمللا ىدهلا ىلع ةلالضلا

 مهللالفةءاورفو ىَدهلاهَلا ل :1ل/لاههنأ ثد دخلا قو مهلْنَس لو أءالعلا نور عو أ لاق

 هللا اساذا ماو مهل كريد اتا ررطلا كتبا ىلا رك ذاو قْددسو فلا

 نالوي رطلا لوس فها ارت« ةماقش الاقل لّدويردلاادهمم رطخأ5ىد هلا

 هو مهسااددنن انشا :راذائتا ا داق ةوخاهقراشي آلو نام لي ةالقلا كأس

 رع هلوقو: ىرلا قده بامةلك اش لغماعُدلاَ مدل : رتتامنوكيكك لقب طخ اة هيدصيل

 و ف لاو عمت اب ىلاةثدولا عت شلك ق لكمانغم : ىدتق م هقلَحش 3 0000

 ل أو نيب أل والاو داولا«-:منوكمأ انعجرامادغ من ردت تع ءاده ملئ لصأ

 قدوؤالل اتي ةوّقعلاَتي علا قمل دما ل ىلاعت هو ةىف حاجا ىدمهافذه

 قش ايس د بهقلا لقىنغملا رب فرج يو اويد للاى حالو

 لغعسادق و قدناولا هانا ذل ده نيد هلا نيدشا ٌرلاءافلذنا هس تدل فو

 هنأ فيو هنيلع هللا قضبان راعى دولى م هوةبلاغلاءاممالكرا م ىحمامنألاَف

 ناكناو مهلعهتلا ناوضراءاغونامعورع 7 انللنا ديرب ونامرلارخ فار

 اود نيذلا فاديزب و ىلاعت هلوقو: ىَدتْشاو ىلا ىلا ئَدهتدقو مهين ران نملك قاطاعأ

 قيافلاَمأ كم قيم هدير نأ مغعا نسل ع2 نأ: لبق و خوشملا وزسانلا, لبق ل

 مالاصَرعو نماو بان نازامَعا لاو ىلاءتهلوقو ءادتالاعضْوَس ىَدهلاعطوو هدم

 ىنععىدتهاو ىدهو نامالا ىلءماقأ أىأ ىدتعامهن رب نماوهنذ يبات حاج لا لاك ىَدتعا

 نأالا ىد يال نمم(ىلاعت لوقو ىدتويالديرب رمار لالا 8 ١ نمىد ال هقلانا ىكاغت ةلوقو

 ءاهلا نوكت نأ انإنبمادحأ 1ن ءواذاللاق خا نا ناف هيأرق نةةنينك اسلاءاقتلانى توي



 (قدش) ءاملاو واولاف رح »* ءاهاا] ضف ؟)

 ص

 #وم و هنو 26
 ةيوارعم هوخج ةأج (12) هلَتوتحاذا اميه تنه ثرعقة حج رتقو ةلواف اذا ءاهانث و

 ىثالانعىور ةزاعمال |ىةعيقولاوهثدللا اق عملا ف الخ وة رعشلارهقشد ودم ءاسسمتو

 هزاجىأ همها هاوق عمل هام ناكمم هللا هاف ىناجانالتا مهل !لاهتهن لس هءلعهقنا ىلص
 دسم سا

 نةنلاعتاوةكو هوا ست «ازحو ل خور غهلوقك اذ هوه ايهماتبىإ هئاعه ىلع

0 2 00 
 ثيدخلاف ورش الانتا لاق ظذالا لهل نقاوناوازاجش لاا يلءاوُم قاف مكنت

 تا مم

 وأ َقايَماَدَدعهنعلا وهلا هاف عا شبا تأ ااي وهو ناش صاسعلاّن درع نامه

 نيتي اوم ا | ىلع هن زا يآ هيا اري فارب نمد اوةدكصصاذ-هولاق ىنايهامناكم
 و يم 62“ دم 7 -2-

 مسسواضع مبطي وحمد روحا م 0 ةياقواب وجاف وعلاج نايا رعاشلا

 200 م ل
 ةيلشألا ىلا اولي ىدعملا لاقوا بوجهي ةاجا ومو ةيجش اوةوعشا

 الش كتسا ”ةال عاد ىلع ىلبفاولاج رانا مكن ىد

 ركام واح اتناك ةيليشلَ ا لقب ةدابع بن هاجت بوما

 ىناسشلاو :رعوأدشنأو ىذا اذ

 1 29ه ع 0 ٠ تاع ضع مو ٠س موج

 كالسملاىصقأت تحدق نخراضق 97 ىئاذاناهددق
 1 اه هم م ب هو به

 ةصوع/مسدد#لافو هثيخ مد ىأ اه -ور 21 هس لقتال 3 وح وهو

 بسمو و ورم قر

 العصا !نضق نه لجراتلقو لاق ةءار ةلاءاج هلا ديزونأ هتصتوكثنوهمذت ىااهخوز
 سالو همم

 اغتددسكُتب ووو لاكافرت هن ءارقأامديزباف رم _:موعشأامهقاولاق ذأ يسن آر ١ ةلان م

 ورحب ذورجةظنلا عيا يف ىورأامىأنيتدب .ًاهنمءويلاوسقأ

 وو ةادسم م « ه2 ةو6 2

 ىدغسلا# 0-1 وال باعت دشنأ و ومع نا وة دو 0 اوسها م سن و

 ىتاهلابئاكلا ماماكو أ :ولاكت »ع جادنأبت وق ا دقءاسمس اذان

 هلو ردو هلخَش ىلعىأ دهسا لعذر ناعم واووةس ”ا[ةملكلا هذه 'وهديسسن ا لاق
 2 مر

 ةووم سوس

 قدك (م ثلا دو مجالا فرفعت اسلاميه هو هئموشو

 ةووس ه م

 هلناءاسمتأ نم (ىدفإ) ماعْطلاَسْعَبتلاَ هلا ىلارعالا نبا تراغريعبلا نبعث مجحو

 اورق نقش مفر هدي راط مسوقزعوهتابرصوقنلاوعيالا نبال قيده لا ناس قلاتخت

 هه وري

 لالّشلاتضئَدولاهدس:ا هدوجو ماودو د“ اق ىف هدم هئبالاملا قواخم لكىَدهو هني ول

 قاَدَحْند زماىربنياد شا ًاوريكذ ذتلاا مف ىسدقو ؟هلالدلا ايلول كلاوطو



 1 (ينه) ,. ءايلاو واولافرح « ءاهلالصف

 ثيدح ىفةياهنلا جا ىلءاحاف ارب وبا ىلءابحاصا يتعبك ابق عقلا عورتا

 لا اويل انستدق نم عت رام ل مالا ىف' ابنهلا لاق عاعرنابك سانلا مدع اة سفل

 مهللوةعالئيذلا مابنلا نمءابهلاو ءديس نبا. هعابتأ ا ميميشق مثلا وسيف ءارتْئذلاّتعلا |

 نبةفيذح ىلع ىسعلاريهزْنبسقلةءابهلا مو هئموَناَمَطعدالَبضرأءابَهلاو مللناوبملاو

 ةيبهىئنالاو ريغضلا ىبصلائهلاءديس نبا .هيعام ان اروتابلا ارق لتق قرا

 ىلع "لدول وأ نمبامتاو الق مسف" لعق لصأس داو هلت ينهلا وبيسامهاكحبا

 تلقاسكت دجتاذاف كاك تلافتا اوك دا قايم تاقلذ ل بسال ناكولنإارالا

 ىهو ةريغدل اهب :رابلاٌةيسولاو ئه اوى 00 نع مب زا خالل ٍ

 كو

5 . 

 انيلشاانتوانتابي ايفو 0 5007 عز

 َح رو ىوراذكد لانا نم عياسالا عض مومىوس ىأاهاسهفددب 1 مرض هلا ثيدذلا ىوةياهتلا

 ل قاهءاموى طعبامهللاو « لاف ىطاع ردع فقر طعأقاه «(انه)

 لاقيتاهكلوق ]وق نم لعشر ا فئزمهلا نمل ديك اه“ اهلامهضعي لاقو ذخأبامو

 نكاية ةعوطقملا ف لالا نمد هيساهلا ليلاقي وةيلص ايفءاهلاةان اهمتاهيقاع

 لاالولاق يطا ًامىأكيناهأام وتاهبسهالاريتغا ولعف نم ٠ ينلك تنامأدقل رسل

 ليغ ىالعرنادشتأو ابي ىنخيالؤ نياق

 قامت كلا كاوا # ,ناوسلا ب عاصديكلو : تاوغلا أوتار لق

 اذا او اهمكب تناكتا تاه تك ةاهالت اه لوقت و تل امالبهلضول اوم مقال مكنات كأ

 قادت ًارمللو ارا جلا وابن اهنينث اللولب راي تاعمل تلقين كيطيأي :ل>رل اترحأ

 تزال وق نط اعل ميته“ اسنلاةعاسبو ايتاهنيت ًارمللوىئالاو 7 ذلانيياهرف'انتذزق

 هتذشأ تن ةأرملا وزال بون ف اقفاملاو ءابتاهفءاقذخ ا انينئاالومتاهفدنذخأ

 ىأ اًوواهوا.تاهوتاه لضفملا أد تش ةقاناذاهاناهو هيبتا همْنيْدَت أنتن ةدعاميلاو هيتاهف

 انو امك تاهو ةب نمبر ءلا نمولاق او «رقاكأم كنا اوال قىلاعتلوق هنمواو رق

 د 0( ةديعبلا ىراعصل ءابتألاوليللاتاعاسمانهآلاو ىولاوهيلجرب را رسمك اوشه لكلا

 هلبامو هرم اذ دان“ اهو قم اذااهتو ههحيورااذاَىَه ىرصزالا عاركن ع وشل ناكل

 هةتننع



 لصالاىفاذك هينذأ هلوق

 ةروهشملا ة غلا ىهو ءايلأب
 تءذهتلا ىف ىذلانكل

 هانذا حافلا محسن ضعت و

 مزال نع رعاشلال عا و

 هتك لاحلكىف فاالا
 وضد

 مملامضنوه لج هوق
 وهواهف:حي رثف طيضو
 هييغف هيك ا

 (اه) ءايلاو واولافرح .٠ ءاهلالصف 1

 و وسد هس م٠ دمرو ذه
 تتفاناف تدل يقاهرج ادلب لورانلا بم نكساناىمدالا د..فو بارتلاب طاتخاومجب

 ملل

 و ساس هس

 ا ره زالالاك زودوم وس وهو 4 .مياهليقا دامزثراصاذ اف تدمهليق بلا

 ارو ريكناذااهّرول -هعاذا|تواضي ؟تاماذا اهوا ا ينارعالاننا اهتدامرلاو بالا

 اهقؤمتلاةوط متل ءارتك ذل تشمل ئذلا"امولاو ّيححاذااهتوراساذا اهو لَمكاذا

 ءاهلاةلزتعتراصىح مهلاعأ طبحأ هتاثآولوأت اروةمءامه العش لو رع أوقو لاغلب

 لاب تب سودا تراسل انهيار ةوق واو أ بيذملا نوذنملا
.- 

 ما مج

 |قوكلاقرهظراملل .قورايغلا قاهد ماهر ,ةاوتم لدار اءابلا لق وانارستناكف

 نآلفءاجلانةياومدآل بهل كى مي ءاج ور عنب ل مدنا ثي دا و هابك سس هشلاءوضنم
 ةءمدع لح

 بالاعتراف اج اذا هير دصأ ب رضي اج لاق 0 ب اا

 تاك ازا ا عضومو ًايطنايشم ىثماذا وش ا نمل لالا اي لاما

 نا اريوخلوقووعتامبازلا نموت رلا ءابهلا لثم بارت
 و .- ةعول دوم م5 دام م
 مقالا اخ لا هع 5 هب رضينا

 ب : رلانيكلاموبألافو باهٌبارثو

 ااهئنالطسقلان ولك ًنارث 5 هود اتق دجى

 ىعدال ادشنأو ريقلا بارت ىلاهل او

 دود

 لمحملك انصلا 15 2 -- ناسا نجا فكنا

 عاق شاف ب للا نع 0 موقلاَليلد 325 هلوقؤ

 |ةراث هينيع عفو هنال عوكل نما كلنا نين ملا بسش ويس دفق ةبيتقابا لاك

 ”اافاجبحا و ءابهلان ترتسم ع وءامهلاب اقم ءا 0 يسن

 يعيده شفاارَهلا فىذلا قاهل امكلا فص 10 دَملاَف اوهمفال+ اذىأءايهلاق عنا ٌعاَبق 1

 ةينبع نموديبو هضم نرعانلا نيعو سءانزاهتلابو سرا ولاء بكلا نآكاذوارابتتماكلا
 اهم وه زىفق لاق و هئافح ى بلكلا نيعكث الغ ا ىلا

 ٌراظانلا ف رعي هةمالتلقالا هي ىف باف غوت ليدى ءلاو زانععنز د ل

 اذاذفانةلكعابقامن الادب .اهىأ ئه م وخفف وه يد ىأفو 1 الا

 2 اهموبغاؤ عباةرظ بافوح ىذا كوع اولا دلااَذ دي دبل انا عاب هذي قدتبمالفنعبق

 ١ 11م2 سة شالا سوم تافهه تضم



 7 (ابه) . .ءايلاو ماولافرح . ءاهلالسف

 أ
 تهد نم ةاوؤ ىلع راصنالا نمقأ سها بجوز ميه لاقفةرْغصن ارض هيلع ىأر مسودهيلع

 9و هد

 للى سايل اضءيناكدقو لاف مها ايدك دج ويش اون ىلع هلوقدس< وأ لافةاشب ول 9 وآلاف

 مهاردة بسجل يناغا بهن نيكي و مها ردة اهمق تناك بهذ نمت اوردقدارأ هنأ ازنهىنعم

 نجح رادع ثيدح ص اوروصنموبأ لام است وريشلاوةيقوأ نوءبرالا ىبسناك او ئه 0

 ةعابجماو ربه نمو ىلءلاق ماكالاو مهاردة سس هنفق هذ نعد أ ضصاَيو ردن علم

 سيئ مسا الا وترغلاٌةمَكلصالا ىذا اوّدلا ودي عولأركس :ْ /ىردأالولاق سنان عدنج نع

 بهذن سا ةاونىلع نول وة ثيدحلابادكأ ًاولافمهاردة سجن ةاوئلاب عتب رعلادربملا لاف مهارد

 نمكإ سويا |عدو وأ هنأ د دا ىف و طاغ وأطتوق ولاق مشا رداع

 ىذلاوهو هب ,راججل اسف ىولاو مادته ةمطقلا دز ىوتلايهقو علوى أ بهذ

 قم اسكت هدمدسنبا ىوننمانل 2 لرئامةسارعأ تاافو نيل عي ذاهربن مي قع

 ةعدسج وديشار اةياضرجلامب ورع نبه واختر أاو راو اا

 0 مه , از 2-7

 دان ةياطتبلالا ٠ اونا 0 هوفالا لاك

 تي.كلا لاق عضوم نينو
 ايل ل وعد << هم 5

 درطلاوثالشثالا ليال 3 3 رقب ىذ شحو نون ابن شحو نم

 سانلا هوجو ىلعءارتف راي ىذلا بالا ايهلاليمشنبا هر اه لسمنإل
 ةووذالومابعوذان“بلا بالو عاسلا ىىرأ لوقأ لاق واقو ل3 زي مهايثو مهدوأجو

 هب ورلاو“ اولا عطس نامل هب :رايغوهلدقورامُغلا ءايهلا ودعا ةوبهلا هريغوهديسزرا

 كلا تاوبهولا لا عاق ف « قرا دعب مالا انكوُدِبَت

 موضلا ثددح ىو نآكباو قُل الوقت قدا هنمدح اولاو ب ارتلا نيمب هدأ ياك :رب نيا لاق

 مب وهلا لالولا نودىأ ةديبعلا اوك ا وهو باص ومكتي لان او

 ءانهلاوانأ أاهشسهأو ءاذااوه 9 :ةةعيؤلباف عتب ل رابغلاهشَ و زر ايغأو سايقرخلع

 اًضيألافو ىنجْن انعءاسا اراه مرا ىه آو ضزالاهح 6-0 حا موهعطاسيي ارتلا قاد

 ىهأ لاقي .و ىلصالا يااا 5 ابها هقوقَب انتل يهأ 200 :أوها عفان ارتلا ىهأو

 داما اهو « ماو رلا نم فاس ياهأ 35 نكتب سولاف نابهألا هوءايشا بارتل

 ( ثورشعلا برعلاناسأ - ع4 )

 *ا2 لصالا فوه لاح هلوق

 ءاحاتتاموسيم "همهم
 ربسغ !مبانلا ةراّساّى رخأ

 توقانم عم ىف مقووةمعم
 مييضعف ودك ةهممءاخ

 اذك نايدس ىيباهآ هلوق

 بيذهتلا نمةضن ىف طيض



 طيضلا اذهزلاي رشف ةلوق

 حرشف عقوامو باودااوه
 هعضت هتك فاح 2 و و

 (ىون) ... .ءايلاوواولا فرج«. نونلا لصف 9

 ٠ 7 ه2 ما

 ىونلاولاقءهذك ىلع«يحئاضر امو ىذلادبعلاةصقركا ذ دو قداسلا بذي ىونا دنع مهاوق

 كيتامآاوّاو. اهريغوبييزلاورألاةمء اواو ىرتأ زاد نمتلك انه بام لاس
 م نع ةفينشوأا هاو راهاو نعةستباتلا ةئيثآاكى ولا ىلع

 ا يك ا لاو ىلذهلا علملاو افق عمبافأد 907
 0 ١

 .٠ ٠. قاقملا يضل ءاوثأ لم ىدح 37 هناتطت نم سعلا اذوجريشم

 |موقر اا ا تاروث الث لوقتو

 | تيؤنورقلاتلك و شنؤيورك ذيوهو نقاتل 7 ومس ادهلك ًاتلاكواهيفاهاقلأف
 هود هريس ها ددهعاق وو 3و-5ع

 أرقلا تلك اهئئوئأو ىَوتلاتيَو ولهريغ اِاَومْسْت وأرسل ةئيفيمُم وأو ىونلا

 [ ه©#اع تح 4ع

 | وتو وو ىوأو ةمنلا نمكوو ىوو ىو و قونلا قلأ اذا ىو 150 ولو: ىونأو هاو و

 الخ راو كلذكو تمس اون قو نمشيوان مف اووي الوات ىوذتةقانلا توتو رقسلا ىف
 ا >-ٍ -ٍ -2 3 ؟ - -

 ااةنيغ 3 رف 7 مدل اوأ لاق سرفلاوةأرملاو

 9 سماد 25 و قس يمول

 ا اورج ىفواوغالا 35 هداج بوتالرسكلاكوأ

0 5 177 
 , ايبا زتزاعر ومال بلسالو قل تلذ مسالا نمت هاون دقو

5 1 78 

٠. 
1 
1 

 عابجو عناب لثمالاعيوا لبد ناعتما و لالا «ب ءاوثلافرشارجْيالأ 5
 0 ا د وووت

 | ثيللالاقو لففلاوع اول وخووسالاقلا لولاك ل انت نايو

 كورس مشارلاىدبلاب ُمصْنلا قلاو نول ارسكومللا ايلا ريغ لاف 0 .قلاوذ ىلا

 ما لاوسب تن ل ىذلام لاازمبهلاو نوتلارسكبع ةقلاولات كتتساذاةقانلا
 ى هب

 2000 ىونيزدأو

 5 ذر م دع دل

 ع 3 ١ مجلاتي ىلا * اه حرت فاهلح وبضلارصق

 نواه ف عّبطالانيوُتَت وف يدقتاهج لع دوعن هيفالو ةقريمشلان وكيف هبفخ وُددىورو

 لباو

 ًءاؤي أ تاق جرن تره هلثمو لاك ىه ىلع دوعيىذل ادئاغلا نع غال هج ماقم عوقب ريمخألا ناك

 ْ ىرهؤملا معأهقلا ولج لازيمذ ىلع ني دعا يف ريضلا لوسشا دمفداوبأ نيدعاف الديربنيدعاقال

 اني «٠ 41 7 3 ١ 3 ع 5

 |ءايراوطيرلجيرو ليلا ترد ىفو ضو,مملاوهوءونلا نمهنالزمهلا ولد اوهاداعىأ هاوانو



 1 (ىون) ٠ . ءاملاو ؤاولافرخ « نونلالضق

 فااجاذه سلو لاق هلع ْن مَ لج رلاةين ثيدنحلا و هبلطفَتدَدتاذودلاكيولاَقنأ|

 هلتنتك اهلل نمو ةنسحت تكل اناناس لسوء يلعهللا ىلص ىبنلالوقل َ

 هاستعاطرهلت لمعلا ىوأي وقبامنامالا وهنأ 1ءنمرخ مولا ةمثةلوقق قلو .ارش
 ناعالاىلءتايثل ائوثو مآ اذادناىرتالا هلمعبالة تلا هذهبةنللاىهتاهدلخامناو قياما

 رانلا فو هفهتتاهلمعب هنأ مف ةننالو تاعاطلا ل فعن ام شاعولو .:قيامتاعاطلاءادأو ||
 يسود يو ص ع تي لعةسيئلاف ||

 رعاشلا لاف كاتو كتي نالفو هلع ن مريخ لجرلاة يت[
 -ومادةع ةهدع ه7 7وسو هم -

 قاونك ى وسان بوو 2 ىالصو ىلخ مما تهرض

 مدر وم عمد 8# * هعستا

 #3 قاونكىوتنالو تونو « نعاشلا لاك ثم . واو تمزعىأةاونو ةينتيو ىرهوملا :

 دشنأو ىجاخ ضن ىأ قاونئوتنانوىوربو امتدومىفت فاك "ونت لوقيلاك

 ميطحللا نيسقل ىربنببا|||
 ةاوحاوريس ضر“ الاقل فاشن داك ماكر لو

 زا دعت رانيا امان غابوا 0 ا

 ةمدسم دك

 ما ارك لع تاريج َنايْناَو 0 ا نم ئلاباال ينس فراك( ا

 مو 0 مد و دمع

 مانت ”بيرط دعى لع يو «كولي ىأنلا ىلع ى م تآعحلقو

 وة

 ةينلاو دل اا فذة كلاي هله قو نلت اجر هنا اوبماو لاقي

 ةدوحلا عبسلام اذا وسي قوم ل جرو هيرو وهدب «رتئذلاهبجولاىوتلاو ظ

 ةضاخرفساا قف قيفرلال دقو قف ةرلاىونلاو 233 هرافسأرثك اذال- رلا ىونأو

 رعاشلا لاك ةلتبمتم ىذا كامل و هتلالا هوى أد ونتهن ولو ْ

 قلاب 5 كونكت

 هقامارو مهأدو مدهرمأب خاص أ مهم ودوم وانو موقلا كوت نالذ نارعالارداوتف ْ

 دشنأو هللا كظفح ىأملا كاَوءاَرفلا لاقت يذلا ةقث لف متمت ومد سلالات ٍْ

 ٍدسْقلاوناقنآلا لعمال اَرقاو .« درايه كوك سحور ْ

 هللاهظذح وكي و ةلظفحتو رف قل هب أفا هومر هلا دّملاءاقلذلا ىلع حامصلا و ا

 تذكلاى ار ع د قدصلا: فرع لحراا ىف و رعلا لامن نودسعو الآه تاكا 1

 ملا نمآ اذاهناىرتالأ لوق
 طقس علو لصالا ىفاذكه

 هدهباوج مساسنلا ملقنم

 لعأ هلل او لصالاو للا

 لا شاءولو ةنحلاىفوهف
 مىيفت# وك

 لاىونمل برو هلوق
 ها ررحو لصالا ف اذكه

 مميعصم مرتك



 (ىون) . . .ءايلاو واولافرخ « نوثلال دف فكن

 ٠ نمهلوحو رفطيلوأا مر فاناهكرتئأرسكححاااهنعى بنو اهنعىسمنا 1س تاظو

 س 2 هم مق« عدددو

 سس جن الىأ 5 مالو سور و كلا

 «( كف ١) لعأتهاو يا 31 وبلا انيس اللد 7 هان

 ةاوحا و'فدخلا نع 0 ردانو#ودد> وىناعللا نع فيفا سنن وة بنىشلاىو ول

 منو و هيفنقذ.هج بولاٌةَستلا و كلذك هاو -: و'ن رمل ىو 151 و هدهد اوةدصقامهالك

 ُط 3 همه سم و ذوي هه اك

 ا 1 د ”نافىعشارثأ 1 نوزملا تنل ئدعملا

 لذنملل تاقىار ءالاننالاك ةمنك قنوكيتأزوجيو ردان اذهو عمي قوريسفت فلوق

 كقارفاوي و وب ل 7 اناننعمهفلاك ىدعلا ةغباملا تن '"ىعت تبيلااذهىفل وقدام

 فاو هع

 !؟مولط بالو ودصم مهنا 7 0 نافذ زكا وورق ابن او متملطتالف مقناو واكون اف

 ٌرفاسملا هي كيال جول ىوتلاوةشلاوىرهوملا 03 سيساناهرودصاهل مقا حارلا لاق

 دقاثولا# 5 اهتاهليك نانسي امو هدهاشئك ربنا لاق رخال ة وم ىهودعبوأأ برق نم

 0007 راسن رقعملوقىونلا
 موسما < مو م

 راسل بالتي رق ىونلا| مب رقَساواهاصع تقلا

 ىولاورادلاىوتلاو ٠ 0 8 رعاشلالاقدبمْلااعيجب ىلا
 كلذلك اهتيداءفبار ءءالا ىو اهريسغرادملا اراد نموأرخ !تاكمىلا تاكم نمل الا

 انكراذكضوعالر وقارن اوىرهوملا دلي ىلادلبنماواقتنااذا موقلاىوساو ىنأأ

 تح ىوتناهااهجوزا مقوي ودبل ألا ىفةورعثيدح اوما كأم هاروت ةّدساو

 3 خامر املا لوقو لَو ”ولةتنتى اهله ىوسا

 مادا 0 0 ايمي 5 ةنوس ىئ وانلانذ 1

 رغد ا دسقلا هانعمو َةمْمَْتسل ىهوةسمنلا ىولاو اي ىلع عمرأىذلا ىوانلا

 ىذلاهجولا ىلا لعوأر فس تيمدضشا كاك هجو وني تالفو مهةمهيفتنأ ىذلادلبلا

 تدصقىأريهار قا محامل لس ناو ءألاقو بيدهتلا هدبنصف

 تو س ةهمو < سا ده

 بحي اهلعسي نمعأةزجتابنالاو :. نمودوعسسمْنباثددحىف هوقو ههماب تكريت فد مق

 لاش



 اقل (ئج) ٠١ ءايلاو واؤلا فرح ب نوثلال صف

 / ءف مفتر اش : يق ولاا 9
 ىفقءصودش فهي كاوقك قايلبا ف ورتب ند وحجنلا نم ايقوغ د ننال اق لمعلا هانم

 م2

 بالغياب! اريام وم ]يلو تطل هادم سول ٍ

 ه2 هس عو < م ودو# 59 ىو < و 8و

 ِن فل هنا !نع نوني هتبقل 1 5 نجف ١

 ري !لافونوفتكمر دنوغيشمروبلل دك
 وعلو و 0

 رتشم لا اوه نكلوىجنأ « دل ”لاوهأدحاوامناكوأ ان رام

 200011 لبر نمئلفاكى أ لبننم لاول بن مكيهانو لج نمت ل جدد

 لاو هريغت طك ع لاب هن :انغوهدح هنأنلي وأتزو
 مم

 8 وو ذو# ما م مة 5 -

 اركخوةمر كمزجشلا' لامن 2 هنعتندحنئذلا م شلاوه #1 لهويشاب

 نمك م تاقاذاول عاف مساونال عم تو تو ثنؤتو ةوركذئةأ عنكم ةأماوز بو

 هللادبعاذهةفرعملا ف لوقتو دد مسيل وهقي عنإت 001 لبجر

عي رو 1 لاخب! قغ هب بصنتة لحب نم .نرهان
 0 هاه و ةنمم«ةمخخ ىأ ليتل 

 'امءاهزدلا اوةكة'امردقىأ هن .امءاهنودن اما هنمهو راهنلا فصنَتارقهعافترا
 ءاهثلا 2

 ةماعوساجزلا اوقلسيقو عاركن عة ءاهتدت دحاو ل يقواهظفل نماهل د_>اوالل بق ري راوقلا

 دنا رع اع
 وح 3

 و2 مةزوة ع 8ع س2 د

 ءاّيشوا ندب صرف ريكو 33 ا اك نوفافحَأ صحا ضر 1 '

 ىره »ولا: دشنت يلااذه دوك ودع حاج رلااهتلا مدع لاقو تيلانحفاا يول

 رسكد؛ اهنلاءاور وىصخلاٌضَر ىبا ارعالا نب اهاورىذلاو ىربْنبالاف نوُتاضخ أ صحار

 ثونلارسسكع امهتياوروىربنبالاك .تبيلااذهىفنآلا لوالاروكمءاهنلا عمأ لولاك نونلا

 لاق رعسشلا ةرورضل هّدمو سلا عبج امنع جاضيأن والا خفي ىورب ولاق ةماعلا

 هليقو كلمن ىعل اوهولاق مدقتملات دملادشنأو حاحزلاهلوأ ميال لاقل لاقو

 هس نءدخوالا نبلغ 3 انلاموةالذلا ٌصرعانبَن عوف 8

 ءاودءابتلاو 2 .دحلاورعلا ماا ونبدا نوكيا نمهأ أ ارح ءاهثلاو

 ةعدولااضاأ اذاهنلاو 3 :دخ اورركلا ىم كرش لوغلاو هئونرشي وهينوطاعتي ةيذابلاب نوكم

 دف »4 ا ماو 1 حل
 سرح نب قال سرفةا مو هعافترا مضلا,ءاملاءاممنودودمءاهنلال وشي مهضعبو لاق ىَاهةجو

 هلوقوربراوةلاءابهئلاوهلوق |
 اطيضاذكه ار جءاهنلاو
 نم ةضسو لالا ىف
 اممهناسوماقا!فومكحلا
 هسفع# ديسك ء سكك

 طيضاذك ءاودءا,لاوهلوق

 حرصو مكن اول عالا ىف
 درغتاومضلايهيفىفاغاصلا
 رسكلاب هطيضنسوماقلا

 هعدق“ همك



 (ىهن) © ةايلاؤ واؤلا فرخ « نوالالدف 7

 ه ةءلش ل سوي -مثاوس

 اعزاز ءاهنلاتافاحج نك * تان ل ىلولا نع امناك أي انو
 سا مساس

 ا ملا نعمتي عشوملو ريدغلا فلا ورسكلاب ببن امنمىجن ىلع قأهنأث يدا و
 كام مس 5 #9 م

 ىهالتو اان زيوس ؛رمشل دف هنومامهشسن يل مومو ضرر سناز تيدطتتو

 حاملا لاق نكسو عقلا قزاز

 افوريشايَح ناس ناسا 23 اصلا عبرا ىع امي

 اة رملا ضو "قويا وقر لزب لوجو لا ىردزالا

 اك ع عل ى و 7

 ةيهتلاونأ تار كاد نمل تضاورظملا سناحتر غض اضن أ ءاهنلاو ةمهنت لوني ضعي وم

 ظ نوكينأ لعفتلا باانغاوت هلعفت لا أولا نممانملا تبت ثاح

 ْ ولالا يثلاو ةقورس نمانملا هلا تن ثيسوداولاة نيو هانا غفباو ادتدَهَم

 83 كرباو هلا هتلصوأى أمهمنسلاه ملا تيم دم الوقت عبكأو هانتو قمنا فرط اهملاتيهحأو

 ةقانو هغاب أى دل همأو هناهتمودابتسو هل اهنمو نالف ىَهمتعَِىلادتعإلا  ةلاتس اي

 لا وكلا نمنيسلكل لمعتس م لصالاو هاذه رسلا باتا يَ

 5 6 ىل ارعالانبادشنأ تلا الا وهاتما

 2 5 ةس هس

 0 * و 001

 اليو كنا زور 5 نها 000 وا

 روس دقت بمال الثا الك لذى نازي زهلا ل يزعتلا فو

 | عفة عشستع اك انقل عر اددنأو عيقلاز 8

 كاحلوتاف اظن ماش ماذا * ةيشو يصلح اذنك
 ست مد

 1 قالي مبتدا بلاست محب وكيل منعيم

 ثيدح فو بانل اعلا هه يتلا المحال اولوأ مكس ىيليل ثدي دحلا ىف و ليوأتلا نع

 ووقعوذ أيْ قَلاحأتلعدهرل اهب
فاعت ةاهئملحرو ةيلاكى عليكوا

 : ل

 نآلفوا لّقملاع نسيلذ لكان أ موق نم ىد وهف :ءاشامو تدق لثيعلا يأ نع ىأرلا نس

 ٍ يناير وذغللا لهأ نضع لاقو نساحلاف لخ دو يفلا نعي 0 , لّدعو 56 وذ
 < مح سو

 كلذلك عابت الا ىلء هنو نيون موق ن مهند ءامنأ عوق نم ىديوههديسنا هل ةعوهب ا



 ركبوبأ لا فك ىأ «ملاف لاف فقواذاو ءاسهلاريسكم هلاك هنا ى هع هاو لا مسقلا نع شكى أ ||

 تررضو مب لافك ل أجربترلهوآم_مب لا فكن ل جربت رهو دب كلا فكل سرب تزرع
 هدؤن» اوهعمخال رئلافك نسأل نب لافك ةوسلنو امهم لاك نأ سعاد واهب افك, ةأ هاب ١

 لوقي ايس عسا لرقمجو لاو لاق ايي ىندلاق ةفينخ ىو ىنأو ىو ٠

 5181 (ىّض) ءايلاو واولاف رس « نوثلالصف
 همر

 ذيوك ع 1 و ا روكا 2 ا ل ا معو فضا 1
 كاذوهرخاؤْئثلكةباءةياهتلاو ةموتلاو هنع ىمخامىنأب ىآ ىهانملا بكر بن الفوءاملل لءفدنال

 75 «قذوة لاف عدتبخعداقلا ءهاهتءهرخ [نال
 مسهور 2 ةهزدود ةسو- )و وم

 ل املا همن عنيضرلاداعو 5 0 محب)ااقجيطا يب

 ةعيصر عجب ع لاو باها تن نخيل سس راداعف مهةورس تيا حاوي يمال

0 

 ىهو غوصراهملات نا ثيجةسهئلاوقعو لادن ذو عْوُس ىدروروة مس هد

 دور« اهنلاوهو شلال ىَ ثدح ةناغلاك بابو هنفحو فيلا ةلاحجنيب مضار ؤش

 ب وذل لوقو تبا وتد هاني ئدلا َلمتاو < لب لاب

 اوجادو ولاول 5 3 اوعي دقو منع ىرصب هنا

 تا اوت ىلا قاسكلا نعيفابحلا ىحو نمد عار وع عطن ذاب
-. 

 للا فوج ملاعب عامه وقالو زانت ثمينم فولو يقل

 يس اهنوايت هند ا نعمت ًاهلوقريثالانب الاف سول علطن وسمو يت سلفر ذو

 ىربأ كش مهدي ىلا ع لوقكت كسل ءاهلادزتذ" هنأ تلقت رم اذاف وهن !اذال جرلا

 وم مه سمور

 زو لوا لوصول لوا ىأ تلو رك خشي دمام فقول ىربل صول

 سوأ نب نع كرب نبا دشنأو
 هم د الدهور هم 0س

 ةلواغت ىنتاواهان“ 1 2 هةفول يسب

 عامر "ىدعلاو *امتق ىو اعجلباو

 ة.سرافلا ىدت ىلا ةبشللا نعب مارعالا تلا ولاعتلاجالا ايل مت اةبشملا ةيايتل

 ىو اعدل ىذلا عضؤملا قينلاو يبنلاو ناّدلماحلا و ناتدضاعلاو ناسيا اولاقفاوهاب

 لافادة لم ةفأق ريدلاوهليقودنم ضيق أمل

 و مه ه هه

 لعتوتالمتمتم برش 3 لبتعتنادربلا يهب :تاظ
5 

 ا ديعبتولأ هماهتنال كل ذوريعبلا فن ىف ىذلا نارعلا ُفَرطهباهتلاو ةياغلا ةياهتل نموه

 لج ربترم زكي ونأ هلوق
 الو ل-ءالاىف اذنك ملا

 يعم مأ انه هلديساتم

 اذكهثيراتسلا ىف هلوق
 ءارلادعبةدحوملا الاب وه
 عقوو ثبر ةجرتفاك
 ثترا عصر ةجرتف

 هانيلاناط ومضمةاننملا ءاتلان

 انهام ب اوصلاو لوعفملل
 هتك هأ اطقنواطمض

 يعم



 (ىهن)“ ءايلاو واولارخ + نونلالصف 1
000 

 ىاشباًديأاهيلسس دلو »و انهيف سلا ناكح ةيفافو

 َه ه3 هوؤح هس ىل م

 اوذلا وكبانسا ترفل < 0
 ل ._ٍء 4

 2006 0 اهب اظ.ةلافاماو رةلتال-- ىطعالا لوقو
 ا »6 َ قوة

 رمان عبلتاريزعلادبعنباشيذح قولا اهلعدةةبالديسنوأ لاق

 م هدو أ لح 8 5.

 ع 7 ومالا مثالا نبا لاك ى ىرارذ وةيرذك ىانئاوعجب وسلس ا 00
 يلو د

 اوقلاد علال فد اولاو اخو صاصريفوألا» وللا لترا دا 2-2

 7 ءويسدشن أك ماتو مانا مابا سالف لاح ىهنلا ((ىهنإ) رافال
 5 و ىرذعلاد ازنتةدا 92

 موص تن وومس اد © سده

 ارضا ىهانتو لمان لاطأ #3 هدنعت هانى اعىهتااماذا

 ي ب ىد* ايل

 ا انع ءاوهان و _ ىلا نعةمتنمةاه سفنو ةسمل ى_هءرمالا نعش ”ومفلاالا,لتعملا ف لاق و

 ًأدقو قاعفرك من ءتوهانت الاوناك زيزس ءلالنزغهلافو اًضعا موضع ىهتركتملان ءو صألا

 1 "72 ةرريض وهو

 ”قدزوفلا لوقومنع ىهتنافاذكن عهتسعو توه هاتعم توك نزوح

 س ورع هذ م اه ع

 ١ هقاىلا 0 الامانقكيدخ قو ةغااضلاهددئامغا 3 يكن ورك رو »ع

 ”هلعستم ى هد كاذب سننخناكم وأ الا نع بأ ماش نمتلاسعأ من" الا نابع

 | : هلوقوةدئاز مملاو ىلا ند

 1 ى ايهانمامالئالاوبرْلا لك « ادار مدنا عدوة :

 | غمروعدقوتي رت نضراثو تيعسنم عاتنك تمت نه لعالم ءاانعان وكمنأ كَوقلاف

 ( قك لات اك قت عاف كعرد سما هيفهأبا دوو لاا انهار د سماها نوكأ ذنه

 أ 1 مالل 200 اءوفاضلا ف دق ئهئاذىأ اد 7 «رمالمالسالا و تدشلا
 | عودي

 ذيل هالاو هيلع هتلصمئنمدقتالردسلا أ الاهانلاننةنةقلعم اذنه لع نوكت الو
 هى ١) سو ك

 | ىربنبا لاف لوعف قيعرك مانع عر دورا هنالاقيو ا ىأنالفأو ىمتالسفو

 انا يداولا تلق وكلاب لول نسواتعتجا ذهابلاو دولا نالئرلاقينأ ايقنت

 الف تيس ليمن ىهنىأةيهانةلامنالفو وب ىك محبو مهاوقذوذشلا اذه لثمو
 ا وهسه سس هم ع

 لاش و تعج هّتلقا دانالفنم 5 تجدوا كاسم نعى ةباننسسلابلا

 | هئايالوتيواذا لجن ”رالل ترلا لوي ىالكلا ا انعهسشك امعأ ةيهانانعماهنبام



 ؟1/ (ىن) .. .ءايلاو واولاف رج د« نوثلالصف

 مع 9و و < وورد ءعو 13

 مايهمنا #2 ىتدقال نسما ١

 سا 7 2 هع ١

 ءاميلاو اهدوقو تعيش ًواهتعفررانلا تيتو هباهتيك ةؤابطسا يلع تيقلأاذاميْترانلا تيتو ا

 م )هت

 تيدينشفو ْتدعماذةقانلا تملا ةنيعَلا لالا نمةيمانلاو نع«ناسنالا ندع لا ْ

 ةقانو اهنمسقلا تيرتشاولا .الانمةمرعلا تعب ىأةيساشلا تيرتشاوياغلا ثا اع |

 نم فترات وامهريغورفصلاو ىزاسلا ىتاوامط املا ىو“ دلكلاهامث ا دقوت يمس سيمان |

 بيؤذو أ لافرخآالاناكم
 م

 لساعتنابلا مرام 0 اه رقى ح بوسعي جو

 م و

 هقر ونعقةشت ىذلام ل اني ىفلمق ةوديقانعلا هيلع ىذلاٌبيضَقلاةيماشلاو لسع ىذكأ

 تل الا ىثو ىاونلاةرثكلا امر كن لاق«لضمملا هيكل ب ًادقو هدو

 20000 ىلاعت هللا لَ ةيمادلاو مطاع ئففكاز لا ةيثك ةموكلا تناك اذاؤأ

 يش ' ثيدلا فو عفتراوداز اذاًوُدلاَد ين مى ".هتالهقلاقاكيرىأ هلا ةيسان ولم هنءهلل
 مسخ نا نس 0-2 95

 وم هدا 8م ةءوع ع موو

 كدعيهذبو هيبصتفةيمرتنأك لذو ى 8 م ظل ببمجاو 00 ادعص

 سدقلاو صالاقوه ىغ 37 بغا تومفأأ
 ةاددده #و فد وو#» 2 هس هم

 رش هدعالهلام د همر ى عن الوهف
 هبآ1 هب 5

 رأت الاقفمانأ الجرن س ارنب تيد فو تام كنعاغاناهتس ا ةدلسصلا ترو و دض

 تومف كغ سفك دل :رتأءالا تمام دو تيه املكل اق ين وهدف ٌديصلا ||

 نأ امدالاو نينار رالي تان درو الذال اهنع ىهماعاو اًديمهدخت ومار ارتالو

 رغالتةنوكيشأن رمؤدال هنال ءاك ًازودعالو هنع ب غب نأ ل ابق هنيعدناكملا ىلع لئةتفداس

 تدق تلق امش مرلل ل عفلا لنعيش نأ تذرأ نغماتي لاقن و يفملا ا

 لوما( وقشر خألز مهلا دعنو تنافحارلاهاريالث يحىلا تعفتراوتااخكأ ل

 رعشمد ثنا رعانشلال اوقف

 ىف هقنومو ىف ةفاطس ”ليلو مو فرصالارهدلامو
 تنمو 20 تالف لافرو هات وُ اورهدلا تامر مسمر هلا

 اطخنا بحاصانوكيالعض وم بقشان! يغلب سال اللق ؤاكتل : اذهرتسغاوالل

 ىبلغتلا لاك بانلا ىانلاورزذع -ة

 ( نورشعلا برعلاناسل - 2م)

 ىأاهنع ىهناغاو هوت

 ةياهنلاةرايع فام ةيمرلا نع
 ىجدعم هيتك

 تديل اىف ة-ءغتوموالوق

 ظفلب فطخ ةدامى هدروأ

 ناثباورامهلعلوةصعقمو
 ىبعم هنأ



 (ىحن) ءايلاو واولارح +« نونلالصق ك1

 .لانقث سانلا نيب لصأ نم بذاكلا,سللاه لسوهيلعهقلا ىل_صئبتلا نأث يدنملا و

 هينتفلباذا ايهم انالفىلاا فهن الف ثيد_-ُتْيسَءلاقي ىمصالا لاك ارينخ ىتواريخ

 غفرو 22ش ىيوالوق عمو عف لا هلصأ, لارين بل 160مل جوطط
 اذيهولاف ةففم انهنولوقينيثد_ هلا رثكأ ًاوةدد_ثم ىلع رسال اعريثالا نبا لاق اريسخم

 ريخ لوين أهمزل خخ نمو نلبب نكي ل_سو هيلع هللا ىلصهقلالوسران ديس و زوال
 انو نامزاله عز ىلءام_هالكو لاقيبصتت 5 ىعببصتخي هنافئشي مل اذهولاقعفرلا

 *يثلكو هيلغهتعفرتوشلا ل ءاوذلاتعو هنغلبأو هتعفرف أت يدملا تنةلاقيدعَتمَيَع
 هواوي -. يب .-. .٠

 ةغبانلا لوقهنمو هس دقق هتعقر
 ه س9 7 هو سم 6

 ذأ ةناروعلعدوتقلااو 9 1عاجتراللاةراعدمم

 نأ سانلاضعبو عا ' وهفدازوالعو عفتراوهامنا «ثااوديلا فباضملا ىكلنق اذهلو

 22ه

 هدشنأدانزانأن أ اسكلا مكزووفايلا لاق داوسوةرحدادزا اضل ايومديسابا ةغلوتم
 ل مسوس# و

 0 ديلا اضل + 5 او 5 ددزاو ريغتال ىليل بحد

 تاني تنوي ومشلا سال ىف 8 6 اوةروهشملاةب اورلاودد.س الاف

 بصل

 برعلاو لاق ةةوم ىوالاوةمومن هذه من ودا فال نيو ل اذ. نما غ ماسالا نابدع

 اي هم

 'لاق همقةغللا لهأ نيب فالتخا الو لاه تفصوا ادد ثشسكَنب واغف# تيغنب قزف 1

 1 ةبوجن ةدعاسلوقو هتعفرومتدنسأ ذيك ىربغىلاَتيدملا تل وقتو ىردوحلا
 : و و # س سو: ةدوم - و 2 ةثس5و و«

 اهروُصدلقتسم فاين ف دقي 35 اوقنيل نوعباتيم هائدبق

54 0 ٍ 7 26 

 ةيلاوعوت او هتكسنوهب وز عهسسع :ًأوايغوايقهس أوت فذقلا كاذىل اودع صيادارأ
5 

 ىلا ىمقناوأ هيأ ًارغىلا دان مك ذل ىقو هيلا ع فقري ىع نيو بسح ىلا ىننالفو بسن
 .٠

 كلذكو هياوموعانافتيدحلا هيلا توتو ميري لسدلامو مولا بست اىأهيلاومريغ

 2-ٍ 2 م 9ةس

 اذاددح ماو اا احم توم الاقن 8 ناي لاوخ وه

 و موس« ه هب

 قا لاقل عافت لو 5 عدبملك ءايلعلا ىلا اع * هلوقدثمو هيسنهملا عفر

 ىدعللالوقةثموتداسولاقوفنالق

 ها هم 8 و سم 00 7

 0 نموت رادع وضتا# امهالعشارفلاق ةوفالا اذا
 يق م مع 00 وة مس

 ىاطتتلا لاك عفترا ايف ثلا ى و هنسنىفىسعناف هتعفرىأ ب سنلا ىفانالفتيؤو

 ميما



 6 (ىمن) ءايلاو ؤاولافرخ « نونلالضف

 5 ليلا ىلع ءاطوتان * ا ا

 لاق هنمّؤتلا تيتا اذاهّنسقتو م مظعلاَتْوَه' لاق ىف قلل لال مذ هوةيعْممقانةذهنلا يو

 هطيصضرك ذأ|قئلاو هلوق ديمو رمس وقبة دكااجةلمكا لاو قئلافؤك اقتل هيأ دوق يةلكو

 ها ,ىغكس وماقلا حراش تف يملا مومو ع مءاقثهزفو 5 ناي مب اوداوقتوابت

 «ودوعم
 اكسال وطلبللا تإيار ءالا نبا حو نانا 2 32 2 ) ل 0 خيل

 عا >2 دوو

 يي تاتقاذاةياكن ماس ورا 7 :وانيكس اجدقرأوهمق نملينال وعي

 ممتلا وألا تح-رحو

 انا الا مركنو اًدعلا وس . انه يدا انسخ ظ

 لانانافتباكن زنود شيكت له ريشالا نيا لاك ادعدا لي وأ ثيد-حلا قو

 ا ةزممت تلا فورللا بانو تيكتلانبا كلئلاونهوذلستقلاو حارتلامهيف َترثك اذا
 مو ع ةدز يهز ةمسودس دو ذه ضم

 تيكندقوا ترشقواجرفاذ متاهؤكن أ ةحرقلات' اكدنرح ”(نمماهل نوكتزموتلو نم

 04 ماو -و ماض دوم” مع

 انقىغ ىف ةدان نلاءانلا (ىغ) ىتنئش , تف هتبلغو همز ره ىاكياكن ىناودسغلا ف
 قاولاب وأ ىاسكلا لاق دعو ألاف مكحما اووي ولاانعذو رثكوداز ةقواشو #س -- 8 و
 هلمسنالاق واولابؤفر ع عم سنو ] لا

 مو 20 هو

 : ءامغإ هللاداتتأو ومما ىفواقهتنب قو تقوعت و ف لاغخف وقعبامأو ديبع ف ألوقاذه

 ىتلانوع لالا فيعسضتلابهيدغيق مانو ةزههريسغب ىددعتفقاهانعلاقي و ىربنبا

 نادم ىليقو

 ودم همم

 ىلايعنمئب ِمئاَن فاذا 5 ىراجنأ ةريجْت دع
<2 
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 وأهم تلاقذ وبال جم :رذنادا رأذاجر نأ ثي دخلا و اسانهتاغجة دبع ودل تين

 هيلعهنفالخن ل هوى زاغالمتا هيه :ىأىدوللو أ و 00 !لاقذىدولاب في كس نأ ما

 ٌتفاصلاو هوضوربمشلاوتابنلا لشمال تاو ضمرالاهجو ىلع هك اسس الاو

 لي ةودو< سةس ةودع

 ةممنلا هدو ىلع هتعذأ هتسعأو هبي هليل ناو ثيح 77 هوو ليخاوراك

 مصل اوةعاشالاو ةقمللاةهطن ىلع متقلب انطبأ ًاددشمهتسكوهتعفرودأ :دش أ هد ثم تسل يقو

 اي

 ةومنل وأ ةعاشالاهح وىَغ هتف ويس ةلاهتسمو حالصالاه حو ىلع« تعفرمتس نأ

 00 ل ل ل ا ا ل



 طيض اذك اهثمخ قت هلوق

 ةضسريغىفءاتلا مضب قلن

 ةميضصم هتك ةباهتلانم

 همز ءايلاو واولا فرح نونلال بف قل

 تنكواَمُدْلاو يَوْم دجاولاو تابوا معجبو تينا يعقل اعد لاوو

 ةرسيو مايا مخال كدا ا لع ران كبت ة يب ودىهو كل! لاقيو رجع منيع

 اهب قراذعلاَنانب هم مشو ةمرااوذِلاق اًميلاتاناهللاةد 1 اة

 خنيوهريثالانبالاق قدمو سئادو عيزمأث يدجفو 5 رهو م قاتلت 0

 هنارتقالء يشأ خفلاو رسكلا ايدورو مسير وهو تىأ ماعطلا قبب ىذاانونلا

 0 نيسان مندل مصتوا مصقول يقل و ماعطلان نا هةةئامهوسثادلاب

 تبقا ين حرس يك ملغعلا كو قو قنادد_جاوزملا تاوذماليعلانماشيأ ان الاو
 ئئ ربننادشن اوم ىأ هيأ تجج بركسا اذا ماعلا

 وجاب فعناٌلاْ .الو 5 انور بلا كوبا

 اىوربو اونلادح رضيسفؤن : ل سبلاأ قسما قفل زر ثيدح فد

 امنميضاه عال قلاعأ و قال تاكا احجاض "الا ف ئرجت الشي دطا فو مالاور قة

 نايل رتفو قال ىهاذافءاشانم ظرغت لئاو د |ثيدحىفو اهلا اردو

 بولت اقل ف نكيملاذا 5 مهيدضو روايتي

 نبوزعشيدج فو ةنممتناك اذاةيقثمتق ةانلاقي مهلا قدلاو مهلا تاوذتايعْملا

 ثردملايفو اهتمميلم عقاسبفس اينالا ياما وبن هْليا يذررع بة دد ص اعلا

 ةياوزبفءاجدقو تمدقتدقو ءافلابةروهشملا ةياورلاريثالا نالت اح قبر كلاك ةئيدملا || ٠
 وهفةددشم تناك اوا مخ رغبت ىأ ملا حاربإ نموه ةفف#م تناك ن اف فاقلا

 مهشلارخآو لايقالا ف نمل لتأوهوُمقانلا تقْثأو ءيدرلانمديحلادار ايدل 2.

 ىريدوعلا داق 8 النكت عاجل لولو لازهلا ف
1 5 8-6 

 و يو

 "م اة ايي ضر ىلعةمامقلامو ضلت
 ع -

 دوق - 2

 همدأ هقوذ نم 5 أذا الامل

 سو هبعدقا لصق لوس أرامتيدملا ثلا ىَراوحل زماان ينهي قل ريثالانبا لاق

 :ربارلا لاا هريغ كل ذكو قنا هيةراصو تنم<ىأ لبالاَتق ”ًأوهضقى حقات يح نم مقا

 همس عد سو و 00

 نيعوا ى السفح مادام 23 نينا مالع نيكي ليال اة فص

 لاق



 وشل اب ساطتو ءاصقتسالا نعم ىصقتلاكق لسا ىو لاقيو تاستك الاى

 ليقو "هلق تاو ٌةاقتلا لاقن دقو لاك ىايعللا نع هيارثو ا طغت راعو#

 ىنانغللا هنياَقُنو مناع اَذ ف فرعالاو هد. نبا لاك نعت 1 نع هئيذر همس انو هسباهتو هنا

 مو سساسل و

 ناف - داعي يا سلا و 5 ماعلا 7 0

 هرايختذسأاذا( 0 0 .رتيفاشرل 2 ان او راع يت :ل قا

 لاقو هرايخت والا و 5 ةرطقنبا نمهتعم« لاق هير و ياناراعلا] 3 َقياشعنارتألا

 نطو ناقاو ”قئلاردصمدودماْتلاثمللا ديو ءىدرلاةياةّلاوُداعلادابزوأ

 ةعطقلال م رلا نماقنلاو لمرلاع نم“ نكلارو قالوا ودمه لم رلانايْنك
 هم 52 5<

 'رليخو لاو قنواانن :أعجلاونابقتو ناو: ةينثتل اوةبدود عدا

 اهلمز نم ضاقت نممدوجو قدا قلبت هللا قو" اتثوبنمتفؤناو 0

 مطالاولاد رثب ماؤه ل دقو ناز ةعمل )ثني ؛رشالا بسن فورعم شومر َطو

 ىلعوفننيلج رلاو بيباد# ةنممظءلكوشنلاو ءاقنأعجلا وش هيف ظع لك ليقو دسضعلا

 راو لع و وش ٍ ”قناهدحاو يتبل وهو بق علال ىدمالا يح

 ءاوقنتأ ىعاو ذشفلاونيلجرلاو نيددلا ملء ققد الحربي ذملا فو بق

 لكعا ارفلالوققرمسدكلاب وقااو لوط معلا ليل مسس + اف بّصقلا ةقيقدعا اوفو

 ىبعًاامىأ لاملانم ىَقَتْدَحَلاعيو هرايخلاملاةقنديعسوبأ اق عم او غىذ ملظع

 ىشفقنالا نس دلو هناا موهوتوقت لصالا لاحلاةقندوصنمو الاف ىقن اوهنم

 نمترم ىَواَقدلا و ىفارعالا اكاذىح و ةنواواوقذسح مهن ”اكاوةباف هدم اولاقو

 لذ الافضل

 1 نيام ىواقنلا 5 نوحلاءالاَْممْسمَ ار

 نولسغي سانلا اوشضس ب اتادانازاف قر هداه لسا دبع حراك واعمل ةفشو أ لاق و

 ىثو ةعكسلاك رح اوه يبنار ءالا نا ا زاقئان دا واديدشاضاس ءاضس اهك زتتةباتشلا| عب

 م

 دشن ورجأ توهوىَواقثلاةرغ

 الاسأذإ كوالا عكمالو « ةالخمكلنوكنال كسلا

 وقنلا طمذ لاوقنلاو هلوق

 بيذهتلاو لصالا ىف ةرسكلاب

 حامصملاف طيض كلذكو

 سس ومال اقالطا ىضتقمو

 هسيفعم همك ها تفل, هنأ



 (ان) ءاملاوواولا فرح « نوئاالصف 5

 ان بقالات همْدمرعَشلا صاصقو ةيفانلارعشلا صاصقىفىتلا ةرب ”ادلل لاةد

 لآ كيقلاو ةيلاو ماعلا ضو نمط شياو هت ددراذاة انو مف

 : م م ع« هو

 نم _بيرودم نيا ودل ىبا ارعالا نبا ىوروهلا نعةريسالا صوخ نمذخت ةرودم

 ىلا ىنأ ىناسرأ ل اه لسأ ن يدي ز نع ثيدحلا فو ةمفنلا ىهوةسدنلا سا.دلااهههست لخنل|صوخ

 فرعهن اكفةيدايلا ىف أ عمتأشن يار عأانأ او لخدأ[تاقفرع نبا تعخ غانلناكو رعبا

 اودراذافمكلعمالسسلا ل_ةفبابلا ىلع تفقوف تئجاذا ىن أن ياالاقو لدا لاق قوص

 كلماعىلا ب رتكتكيلا ناسرأ أَنا تاقف عجرافالاواونذأ نافل دأ أل قف مالسسلكيلع
 وب ساع# «دا

 دقاونبهللا ددعح رخمدنعانأ نبق ذانل همك اق طقألا امهيلع ر يدار تمابل عصير ري

 هيلعهللا لص ىبنل ات عمسيفافكبوث عفر ل "2 ةخلم هيلعاذاوت :.عاىلاثدملا نم

 دارأ ميهلاو أ لاق ليمامديبامناتب اي لاقفءالّستان 7 نوف عالاذقار طاءاللوق 2 لو
 ك0 ري 2

 نزوىلعنيتيةةوهامغاونيرعجنذو نبتت ىوريريثالازبا لاق صوخ نم نا رك نيف

 لاعرشعلا لهو يرمي صول نمل ون هولك يش 0

 سو نمو هاهي اد 51100 لمعي م اربد
 انيإ 92-5

 ددانزلاو صارغلا نمت« لاا ةدح اولّقملان ,عئاقلاو ىربنبا تق نراك

 لام داقتناللا مز 7 اي ٌةضفوٌةطْمَس ىأ همالكْف ةنشهيلع لل أ

 ةةراببلادجت عارم 0 ةرياهلك قْئض ااهاديو يش

 قاوهفاقتو خفر 0 راك ال ققأ ءوثلا نمش الصف ءواقلا (18)

 ياقوت وتو .ناتخلا انتو ماقتتواقنأو ةرداب ةراخ ال او وداقن عمجاو فيظنىأ

 ةياقثلا كلذكوهرابخئنلا ةواَقثىرهوملا ىثلك ل ذنوكيرا خم 211210117

 لاق ئذلادِلَكَق نم طق بي امثارثكق أت ةلاعثنالةامّلاوه وهدض ىلع ىت هناك اههيف مضلاب

 نوم يخالا هقَتاو ءافتسناوماَقتسدقو ايو اامَاَقتلا عجب واوان اقدلا عجوىنابعلا

 ءاقتنالاو فيلا ملا ةقيشلا ع نموهمهضعبلاقو « الهتار لاه

 دم الدم

 م نوننأبىئاربطلاءاور ريثالا نب الا هنوف تلاد قو رصلا وساد راسخالا

 3 وو قافئالافف ورا و لاملاقبأ أئأ ءابلاب قمت 6 هزذحا ع قيدضلارسخ انعم



 61١ (ىث) ءاملاو واولافرخ »« نوئلالصف

 بضم هع بدم تورس

 قأاهثخف ياريكحلاك ةيالاثيدحا قو 5 ينلاو هل هراطأانا واسف بارغلا هع, رلا

 هند ودل ا رش اذا املي اهتم: لاقيدلملا ءداعتالا يلا موهاينع هجر رت

 هوفوناطيخلال وص ميارتلان مَوّنام عب / يفاشدللا قلد نع بجبام ردقلا 6

 هوحخوبارتلا نمرصشلا لوصأ ىف ىندنأم حب را ىاقرهوم ا رذقلا قاورطملا دنكحو

 ب ا 1 معتمر امديهتشت و هلثنابقتلاو

 ل | ع ووو

 لافو 0 0 5 0 0 قتل ءباصل تو

 سايتلالاةفاخِى ذل ااوه :ركواوزعوايمراولاف اك اوكف اك اساهدعب نأ كد رمت فاندام

 اقام باصسلان ايدو ىرهزالا ذشامالادرطماذهو ءايلاوواولاتانيريغ نم لَه اكريصيف

 : : ىلذهلاةدعاسلاهو هتلاسأفا ثامن مةياصسلا
 هةيمءا 90 "ع مع دع اكن
 بصب هنودهق وقال 23 ةيشع لكنا ْن فهي و وره

 دملاوسِرلادءاصسلا و: ٍْ ةمكس ني انج قس الا و 0 تكا ةوشنلاو

 وم مو هج ارهظ ىلع ءاملا نمار نععقوام يلو لاو نايا

 هوو ”املبعق ىلعر طملا < قلك ٍرظ 7 نيطلان ا عند

 سم هدو 0 ِع

 يندلا ىلعرجألا قاوم 5 وألا لعقار لوم م ىلا نم هيديمَ

 هدعن هلو أ عيصتلاوهولاغى دمت اك ةرهجلبا يفديردنب هدشنأو ىلعو ا هدشل أ اذكمدس با لاق

 ىلع ”راطلا قرب 1/6 اوفو ني: كيال هرسفوىوطلا ىلعيفارشإ لواء نم
 2 عزم

 هروظ ىلع لشي ناكو طرأ 2 ا يملا

 ىلا ند مرق ذاواهقنام يا رماا نمع اذا هنو سانأو 8 اهم ناكنال رش ثرتاذا

 كالذكو ؤنر ومتعب لادن اَقُتو قودعوىدلا مك ديغوأ كيفن و ريسأا ىف هريغو

 هم هدر
 هدمسسن الاف ماعطلاىدر هيلا ءال انياصخ ىهنليش وهسه 25 رة امو 57

 ىلا هاا اعظو وف .ن مالكلاقسلذاةبق ةياعمامالانمهتوالاوُلا رك ذو

 ىرهوملا ا ا ةناَتلاو ةياربلا لة ململقلا

 لمس نبا كي ”ءادرلئىشلا مهتم سلاش اشنلاوتيقناملكاشي ا ةيدلاور م دكان ةوُهَتلاو

 ديت



 ةدامىفمّدة:هنءانأ نمهلوق

 كانهادرمسف هو هتعازت نم هرج

 هييعمورتك

 (ىفن) . 2 ءابلاو واولافرح « نونلالهف 1

 هر 0 ه-

 باصمسلا ارغهح وماني #2 روش لربما كنك

 تيأروهاملا ترانا ذوبك ركل نيران لقب بذا عضوم ةلرابملا

 نحارلا لاقءاملا ا يانا ابنك اوكلاىلاترطثاذاف بك اوكلاويرب س
 هم - ه2

 رمقلا هع :سشلالرَف -. رّسبلاحاضومدال هيدي حر

 هلوطاا ينادي ىأءامسلا ىئاني ليما اذهو نعسلامدالاو لاق ”رمسقلا هيغانيدكرتفانبآبصكأ

 يفارق لاقباذهن هوىرهزالالاق انا قياما 1 6١
 اعمار فلسا نيحنر زعل ادمعنن رش ل :رهل تهلك ن نبد_#لوقةسنمو ناعم اوراخاذا

 كيو نمكاحو ل رع تشن مقاما لاقف كازا رلكامر ع هللا فهيلارظنلا مادأف

 يدعم هآرق ةرهشلا تانملام انكلذلبقنارناكو طقاست تعش وهذ :وران ىأانهه يد نعمو

 عتق اسافر امتمةف الدنا لبقرج ناكوهبلار تلا مادأو هسنم بيتتق ل هع ناك

 ب ذولا هعقذي وهلم كاشغلا د ليسلاو طقاستاذا قو نافالاونعسم ىلا "اوفّمعَتو
 , د ودوءؤ < ا -

 بولورعذهدمىنأ 3 هافتدن“ايأن مس اءاربفصب
- 

 ,كاذِسذ اه الماذا يغب ممتاذاخالاراهنالا ىفعمتصمت اكتم ضافام للا نانو
 قاطُملا لاق قئاف هندرظا نع هّسسعَتو ض الا الحلا د _

 ارثوه عما فاوداَرفَمدَأ ُ اًمفانو اليتكمك ادلع ضاق

 أ ىلاعتتا لاق هندرطاذ يله يأ غو 8 راتب هلك ةفلدنزقتو اهتم

 ىألسقو همديل:او بلاظنالىأ ردهم دفق رم نمل ضرالا نما ا

 الاماوذخأب لواولتشي لا ذات ل يقو ثوك هنالاهنماو ىخوامدح نوانانقب ضرالا نم ماو

 هدلب نهب نأ أن مصل ىذا ينازلاّى و مهلعرَدمي نا ل قاو و نأالا نمسلاىاودّلكينأ

 2 زوم

 ندمفرمبالنأث داو ُْث 1 !فءاحىذلا بد ا اداب : ىلا هيوهىذلا

 مهضعب لاقو ةنيدماءاناك نائتكامدو عناموت يه نب سوه لع هلا ىلصي لام ًانيلسملا

 ٍ وشؤمدخ هسا قلو هدحاس ىلا دبل َقئوأ عتهنض قنا هقملابْنه ىئيماا او نونلايت مه همسا

0-8 ُ < 

 هدفت اداودلنؤك نأ نع اذا داو ننال لام لوعذم نعمل يعق هنم ىفأ

 و نافاس امهو كاذيف اباذهلاقي و افاك اوان انلط ذا هَل اونالفنم

 حجبيرلا



 4 (ىتل) ءايلاو واولافرح * نونلالصف

 2 تايه و هوعو 72 هودءو ل ا 7

 ولو هيكدامىارسهلا بح هبىنتساو رشلاهبعداتتادارشلا نالغب ىينتساو كعبتتلا وعدو

 بابفد_سعوبأ ل اقو اوعنتساَت اعني رفاناوقّرفتؤهنماوعز ةف'وثمهل لي قنيعةكناموقّنأ

 دشنأو ف طءلاقيومدقتاذا ىدتساو عانتسا واقل
 و و رادو ٠

 اهروصنفا مينسك اذوقو #2 اهتاضر ءقسعلا جوعان

 ااَنسال الاَكتْااماذا * يقدم رضتناكو

 ىأئذلاهبتنيقنَب ا عداتت مالا هوعبتمل مدقتاذا ىنتسارعتلاقو

 نبالاق هسرتفاف هارت ارا اوح ىلع فر راوذلا نع اهبّرامااذا ّتحهعيتت واهيدينينودعي

 هدم اللا و دب ردنبا هاكح هيحاضأ رك ذوهيلعها 1 ءرفريعتست نأ ءاسعتالاو ديس

 اذكر هش تعممو مالكوأ توصن م كبكيامةيغْنلا لبو ةئئارسُميقلا نى نإ

 0 وأ لافريخ ن ماشى أاذكو
 م هو ع

 دقرلا دعب حوزمملا ل سعلاك 5 دولا ةمغل 5 نتا ال

 - -و هم وو هع 4 انام

 يدي ودان علل تلدو #* "مت مرام نمتءفر
 هب.

 يقام وفاز وخلا اي نأ اماشه هتطأ دين الان اورهن.كلملادبعداو ضال قي

 هه 6 مس هرج و كارو ل 9و هم

 نمُكَسْعنلا و هلك أوف دل تام و تنغموت ثتوغمكاذكو و ةيغاودوغن تيغلو توغن لاه

 ىو هشيتستن أل .قريخلا نمكغاس املأ اوهل_قو همهتتالو هممت دلال كاو نزل ١

 ندكوب تاج صلكميلكت اكل هزة هعهمهشبالوقاللاق ةديقتاسلا 9 ص

 لاهي ومار نابل ىلا لنور يو هبقلاجهملكن ىأىسلا نازل او مالكلا
 الع ف رطل ارافألا ارَعَختي 4 هليتاباذاسّوبفيإو

 اهغانيف مثلا ءاذكريصو نأ ىلا ةامانُم دي نبدأ لاق و كابس مالك ألا ارذلا

 الات غانو ةضاحلاةامالا ءابصرمتلا اني ناك هنأ تيد 1ك١1قو ب ىبصلا ناك

 قل اذاةمشتىلاَى َك و ةسفتقالفولاتسقلوق ومنو ةبعالم اوةئداحاهتَاشو .وهمفطالاهيلص

 0 لاس مغ تعم“ 3 00 تراادياوبلا دا

 داك امها 1 وكانا سم نا | تابطسا 00 داك ع فترااذاح ومال لاقي و ففيطا علم مالكب

 دعا سدعلل تلقوهلوق و

 لضصالاو اذكهىدح و

 حاصلا نس ناتو

 تاقو "هلمكتلا ىف ىذلاو

 ماللاب ىلدغا نونلاب سنعلل
 هى مورتك

 لا ىئنأ ىارعالان ب اهلوق ؟

 نأ يذلا ف هترابع
 ىتنأومهشالمالكب ملكناذا

 مهفيمالكب ماكتاذااضيأ
 تيغنووغنأ توغنلاّقو
 اذاىئنانو ىينأو لاق نأ

 لعئاذهب وانهامرخ ىلا ماك

 كا

 (ثورمشعلا برعلاناسا - 0)
 هتك ها اند طّقسأام ا

 مييصم



 00 ال ا تل ا

 ظ 00 الاردوماطقل ناهض دعو أ لاق

 ْ هناا .لاصألا أمنا ارذوكلو 5 للتو

 0 يمس اااؤشعب تانوأ كفي للشر مكلتفاذا نرعلاثناكو

 اونو ءاواتكر رد تيه هتاماذا ت .رعأاتناكئرهؤشا لاه كلذ نع ءلسوهيلع

 نبالاقءانرك ذاكرسكلا ىلعةشيمهنافوريخ .رهظ أو معنا ىأ ان الفئات لؤقت ؤسانلا قريسسي

 هريدقتءادنلا فرس عمّبرعلاءاغناي لوقف اهدلْسومَت غلا تكضتخادو أن الف ثآه ىأريثالا

 نيفاوددماالؤهانئأ اود االأ هلوفكن الخ توب رعلا وهنا ءالؤهانو أت رعلا مْ عنا اداب

 نكي واقر الا لاةردسمادازأ هلام غب 2. اًناَيعْنأشنو رءالعأ ضد وال 50

 | برغل شميتمتو لاف تابعي ىئابلا عمجلا ونار عا دارا عدبب لاعقباكعادتلاجَنايْلا

 ايضا ىرش راكان ءازجقلا ابق ليلا كيلع رخاذا ههدال لوشن

 (تيهدرجالا اءاقص هدو رس قولا نم كرك عمك اق ىلا غم فلق ىرهزالاك او

 | ةانعتم نالف ىثمناك املا, توملاريسخةاعتلاو ىثَاو ركذتالىأ نجلا دا

 | لئقلا ىلع مهوضرل هالتقاومَن ب رتل[ فاوعنكسا ادمولقلا كانت "قاانغاناك هنكلوةد تاو

 | هباعو هسكماعني .ىدلاةساعىتو عْمَدْملا ا اوراق نال ذانؤلفئشت تالفونراذلا نش و

 | كلمته نامنعمتا ىشررم ثيدح فو اهبدرهشو هلام رهو ا ووسع

 ًاهقاممرك 1 ما كي نسهنع هقلاىضرةرب رهيلأث يدخفوا مهيلعتاعكأ» 0 "او ممموق ىلع ١

 | نيالا نمل نق ناك هنأ قدي دي لعةداهشلاب هللا همرك الز ىلتقب يبت ىأ 58
 ورموأ دعرك يون ءلطور وأقل ىسنجوتسإ يزواةعيلرالع مي نألبق

 ”يادقهلا عدشبالا لوقو هيلعاهبنثُلاقاذااصنق[يشملع َقَوةلَع قالا

 9 ام بارع يال عتسااومتتل »* مْ ادغأن مو وكن ننال

 قزم اداكو طاولات سر هماذا :- اوهتلابهسفتى ل ىدَب نالفو تكُن سو»

 لال قدقرفا نكو تلا اورو شعم اوهلابنونغنأ عاوؤهكن يذلا ارمشلا نما
 ْ كنت ةقانلا تهد هئتاناو ءاشن الفرك ذلكم وهعاذأو هداشأ اذا نعأ ثالث ىلع ن الفوتو ١

 ْ راقتلاهبشم اعنا نيزفاناو قرت وقلا ىذتساو اهبحاصوث دعو ةرفان تعجارت تملا
 ياا ا . م 0 ع 9 , 72 3
 انتمدقتادا متدغلا تيم دمنا لاش و اوريشتناوئنماوقرفتاداموقلاو لتالا ىنئسا لاقت



 [.0  (اعل) ,. ..ءايلاو واولافرح هب نوتلالصف

 مهنئأ داس لاننا اًةيستعلا مهو دسللوقهثموروصتموأ لاك نكات رلا دش

 نبالاق ةعّرانلاةاطااوبذاجتو مالكلاو طاع ىلطانتلاو فس دَعَد سوما قربشعأ

 ةرئا دااوعنلا (اعن) ٠ لعأ هللاو ىاظ ن مدعو واط نادوج رادار اذه عاني قو يس

 حامرطلا لاق ا لاس تلال رقشم ف لو اونالا تحت

 نيج ولام دانصملا تسع «  اناطلا اذا اروا قلعوم 1 ةلانأو
.- 0 

 س و7 وك -

 نوُسْع ذي رغلا قال“ اك هيون علا خ

 ولا كايملل لاو لعتلاةمي علا كارولاعوُدّنلاَعي وت مر هلتلوخألا لإ د

 وتلا رهو الاق ريغال كل لكم عار شسالا لو تال سوبا

 وتلا لارعالانبانعمرومعافاحاو و نانا ةزجريعبلاوفور غلوم
 لاق دولا توصااعتلاو اوعز غضومّدو لاو بط لا اوهنلاو سرلارفاةيْلأ ف ىذا اقل

 ل 00 :وءاعملاهامنعمىف نول اوقدممالواو نم لدا أ ات "ره ىلع انيضقا م اووهدسست نإ

 ناد ولا مدس نالاق يلا كلذكو تولوا ميمنمالدم اعنف نافأو |
 توم هس

 يلا مدل يطرأ باق نال هتبلا توماعتلاو هليقو اداء دنليعتن زو

 لئلا قنلاو تيلالج لا ىدلاديزوأ اقو ىذا و ىبلاو حاصفلا ىفإل :ه هن ”ومربخوهونالف ْ

 لاقفريق علاق ةفانل ميل اكذب عقأو ٠ْ

 ايضناانحرسما اهوا * ةرك مف رة اد ا كيما
» 6 

 ' لاك توم رينج أي ىذلا انوي

 اعورالا كلا ىو 5 اميل ماَك |

 قوهامناةريغو ىمضالا ن ءىوزوبرغلااءاعّنانلاقهنا سويد ادشنعئورو اوما ١

 نبا لاق برغلا يفد لوقت يعن ماي برت لاله وغيرااهقارفلا ١

 ينل اويل ماب ,رلا مكملع فاجأ ام قوش نا برعلا ار اغّنا, سو نبدا دنس شو دشئيدحفرثالا||

 لاك ستاد ودب بلا ةيوم عاذأ ذيول كلاب رعلاَنايعئا اورو || 1

 نأ اثلاو اافصو صكرد داو هو يجن عمجب نوكينأ اهدحأ هجوأ ةثالئاناعّل ف ىرشلا || ا

 انادّتا عملا ولعفلا مس ا ىه يلام عجب نوكيا تلا وإن :سينأ ىاباك عيا نوكي |

 ايلا 0000 تكلهدةررغلان أدب ين نكلازو وكت اذهننْح ترعلا| ٠

31 

0 
 أ

 ف ةوهاذك نوضغىذهلوق

 نئفدا ا|ضفخ عم حاملا

 ةياورلاو "لمكتلا فورلبق
 نيعىف بصنلاون اوضغاذ

 برطسسدم ءأن و عب

 رعوشو هلبقأم ىلعادودره
 هويفعت هتك ها تيل ا



 (اطن) 1 ءانلاو واولا فرح »* ثونلالصف ا

 قالب هصاكق 5 ىطااهم ايدل و

 ايلا ضرأو هولي دحفو ريفا ةرثا تاو دعنا عقد :رطىأ ىلا

 هو . هوك تاس

 نرسل نأْاطانماو 001 اىوزو 9-5 ىطنذلت و دعما“ تلا ءاطتلا

 م ةهمعو

 رك كلتا اوذلاو بولاق جحا مهنهتنح اوك

 أةاودلا 10يوم كورلا ادهن وو 06 و ةرمسنلا مقداطنلا مرد

 وهو دوم مدوم د د
 وألا ميار ةطوم ية واه قت ريبخ وهل بوابل يو رامكحن ن مدح

 أ خامشلااهركذ دقو و وىعزاهارق ضم لمد قف قسترب ريب نيعذاطتو ةاغنةمرؤيستب
 بس سه 2 رقع ساس ول ا 5 ١

 علان وُي «* ةندور ريبخةاطتتاك ٠
 ا ملام ع

 ايلا ما ٌةاطنلىرهوملا رج ن ع م-اةاطنانغاو معلا مسام ث ألان ظف

 مقيد هما هد هم و

دو ملاك »ع قادت هلق د1 تير
 0 0 لاف رلاةاطتنمى

 مهم
 هه - 9 وس

 |ثردحفو ريخ ةبطق:اطأو لاقرلاىدويلا لضفكدارأو ١ اياز لا اهازسْتعفرْتي رح

 هم ع

 |تررككدقوربثالا نيالا لسلارتسلا نو »واهب حو أ ريك 2-1 غةاطتلالا اًدَعرخ :

 ا الع كغاهامسَو را انأكح سا,ءوم 0 رح -ىلعاهلاداك اهيلعمالل الغدا اوثددحلا ف

 ل مو

 |ةسيعدقلاىستقا لومر عمشنكة نعمت ىندتبا" ندنزش دقو تكس -رلااطنو

 | | نبالاق رجتةغلب تكسا ىأ اطاذللاتف ل زلخدف سناب 1 راك 'ىلَع لس "وهو لد دو

 ا لفل لاق لرجل هولا هنا لو هيلا لصق لورانس قرشدفل ىارعالا
 ١ مهنا وو رع 0

 اف تكلا لذا ضبا وركز نيكس علو بز رو 2 0

 ا 7 ومو
 : باعد و وكلا كانبطلألائرقدقو تيطعأ

 بوصل عورف ف ىرب « امنع ملا بكوملاتايطنملانم 0 وو م
 ١ لوس 5 زل ينلميَو تصاب دنا ٌتايطعلاءاطْنألاو

 ا ننالا ليقوم المال ةفلادالاو هلى ذك اذكه هنأ لج زالت سوء يلعمقلا ىلصعتل
 ا

 ١ لهأةغارحلاهتتَ قطتي عامالاغنل تيدحفف : نول اله ةغلب ءاطعالا

 د ٌةصتلااوُطنأولث اولاءاكفو ىلفلادَلَمحتبْلاَدبلا تيدا فو ىلع فنيل

 لاقيو مهبتنسوةلاجرلا تطبع ىو ةهسرامفاطانت ومالا ف ٌقباستلاى انما و

 لارا .طاتوهامتا انئلغمارأو مدس نتا لاك مراتتالومبسرعأل أ لجان

 كا

 الو 1



 5 نإ. نوارلاو داؤابفرج « نونلالسف
 مم

 مقاولة وا مع فك وم ومش

 سوأ لاهو ةلوطءوش لك ىضوءاولبليقودملعقنملا يسير دبا

 ينتاب . اماه راوتاوماللِبَعب ١

 هلوقو نانا حب ردع له وراسل ة نع لاو ةوققرلتو تقلا لا انوضعمتتاذالوقب

 نارين أن بق دو# ملا يضخ هيفتاكىأ نجاح العوم لوقي فئات ْ

 رغاشلالاهإ قيءلا نمل هاكلاو أ ارانيبامىضتلاو ٌْ

 مالا قانعالاةبضْن ل وطو: ب. معا 0000 55

 وأءاورىذلاو ىوريلاك :رشو در فدل ىو رو ةسيليخل 7

1 

 لاق ةياثلا نهوتمأ عجن ورييجلاو الحلا ةلجلاو ملك ناك داوي اعلا :

 لووكلاحدماللاكو ةنماثلإ لتنال ماكبا يفتن اورلاءذهركت أ ةزمت نب "ىلع لافاذكو |

 تيبلادعي اجاوب تقابل ملل لوم |

 مركْلا نمط م مهلا ئاوحاد + .مهقدافميف رج يل ادا ١ د

 يبالكبلا للا لاو |
 رافزأب ؛بحاراذاءامالا هب د 3 ايدو عالبال لاوط. شلل

 عيج مهضعب معو ليلا نمزاصجلا نزكيدقو لجرارع ميلاد هريس اكلض

 ودهم و 2

 00 ةبيعبا لا مف ام رواش ليم :

 ص 0 م اًدكواذك يلعانُأو مسا 0 م

 ماج 1ك همام لع

 ىأ ىطاووطنملزَعلاوُميطان ن هوو وت هئدس ىأ هزات الاقي هدد
 ٍ زازا لاف: ىَتَسمِإ طاتلاوئدسم

 وسوم جد 2 كس ان هرم تامه 0

 السلا قارا عر هو ب اس مدس ىلا رك اذ:
 اهورإلا قلل يذلااماذإ اصور« امد لمعلا لاول عدد

 ده +

 اًمدِباد بلا يأ *# م ءايدتحتنم ن برج

 5 اهدي قازعلانادأو بلْ *

 يو سؤ سلا ية ا

 ' جاجتلا لاو من ص رأو دعت ىلا ناكم ربا

 / دج ص حسوب يمس : 1 ع لا
 0 د” ٠ ماا

| 

١ 

 ل

 دم ب دقت« جسوجب# حج قلل ل2117 :37712770-17٠
٠. 6 0-2 41 0 ١ 



 قت تبلاىضنلا»لوق

 هسيتك انهام باوصلاو
 لىيعم

 أ فرطظنيفحزاولا ثيد حس ىفو مهسال العب عجب ىلاغلا هياوصىرب نبا لاق ْ

 شيقل وأو هوي لانس قدا ذاتي بت, ملوح ليقو مومسلا ا

 عزل ىنواو ذنبك تلاد ةلكلآيت منأولاق ىلا ذنب لصتلاركذ ْ
 كافور تاراواذل ركاب سؤأ لاق ةانثأ عجباومودص نم ضيقا وقام ||

 ناذففرعتالاب هنو ضفلار كك عدد[ 1

 '(اًضن):. . ءايلاون واولاف رح « نوثلال صف 1

 هن ذخ ألان دح نكن ثيدحلا ف و هوفر ىأ زئوطلا حضاري غلا ةدبعنباشيدحقز
 م ايار 0000

 نا يي ةمصلا نيديردلاق كلذ نموهورسالب هن ”ديدح ماجي او شنو هيخأ

 هر هو مدس 5

 لك ىف عاوللا ضع « مايللاوضنك ئب رئامإ

 اد يا ناظانش «زحاعىربأ لكان ها اهلعيوماسللاءاضئاك أر

 يان ساق اا عاد قا
 |نموضنلاو ةقينحسوإأ اكس قيده جلو ىلإ ىح هباحروضت ممتن مال اءالش“ اكىوربو

00 

 | لدى طنلاورعوأ قاسى هيىرامةراكصنمَدَيَلا داون موتوولكل حارلاوولبلا
 (لاساكانتب لاو ماسر ,واحام زاخببوبنلا ىضابكسملا هنن مالاوشاو مهلا

 ونألاك“ ٠ لدقالو نيرا سياغتلارخروفدرتمدأ ألبقعذقلاوعليق و لهئلاوه لشقو'
 مد ه6 نأ همم 0 09

 لافتات :رءاماضدأ ىضللاو لاك بع وسد ر , و لهن ملام ىظنوهو هفيئح

 ىو اريعرك دو ىشعالا

 | لاسم جميله . .مو ىلع لاجو * ابتدا ئضئرَ

 يووم لمين أل يق نوكيامّلوأ حلا لمت عىضنلاو 3
 و ه-و

 ..لافدتلاو راها سيديا قتلت اوما وروي لاقد |
 ىلاغلا ةيك اهيداوعن * نعي اشوداجتلا اهم أو

 ١ هَ «: هم 0 وق
5 

0 
-_- 

 20000 2 هعسم-ز ب مدس

 تي د هداف ىلا 0 * الضننيكر وءاضنأ !نريخت

 000 « معان رمصلا تاريثا لاو
 4 .٠ 3 < سول ع 1

 7 شو بوو هذا ذاق ىنت نأ ] بقنا وكي امدو وا أ ىهوصالا:

 سوو هع رب هو

1 
| 

 لاخ..همظعليقو س رايح

 توهشي

 [- مت وزفسم )لسع

 ا

 |انيمجام ريك ل العمار ئاواءثمأ ار

| 

 8 ا

| 

 مث 0 نذالا ىلا قنانعلا يرام ىلا ليقوميدشتلا ىاءوعلاَئضنلاو قل



 6 (اضن) .٠ ءايلاو واولا فرخ ٠ نونلالضف

 هنزل تهذبامدعي باضللا نمذ فورم نس اةواشو ىايحللا ن هذه قلق همس ابامءانملا

 ريثك لاقو رعشلاودبلاف

 نيو لايق انني تاكىذلالصول ارعابو

 لامرلاوتُل رو اهنمح سواهم واهدي و اهقيس اضل يللا سرفلااشك ةرهوملا

 ىاَونلا لإ انلاعادقوُمت * ىناغزاوجأ وُ ١

 هناك نما هير طساوذخأ ىأامسأ ذي يد ١ ووقت لاف ورع ضركذ 70

 0 هود سدر موو هو مم

 شن .كاوضتابلاا ضو موو َنكساوضن حرا انو هج 2 اذادامتل ”اومدمت نمميسلا ىلا ْ

 دقو ءاضنأ عمل اورثك ًاوهوباودلا عين ملوزهملا اوهليقو لوزهلاوعبلارتككايولاو

 زعاشلالاق نابنالا فلج ش

 رافسأءاضنأ ىلع قوُدءاضلأ * مُكمْولانلفأبردلانمألا

 ىلعف * ضم ايون مضانأ أىرت *« هلوفاماف كاذرب عوض سكيأل دب ويبملاف ||
 ىتالاوباهذلا فمذخأ ار قط غتابتا نم قام هيت هان همك عشب ٠

 نخب ازئا لاق واكو هنو ينشاكح دال رطوشو ىلغرك ذللك ءاشنأ عم اوُدوُشن ش

 لبنِحممسلاَو طالم 2 العم ا“ عي

 0 هد »ف هوز هس هع ب

 مالم وص و ةاضنم ىهفاهتضنا و وردا اضن ادشقو انيأثا 0 و ا

 ءوم <

 ارش طأت لاف 9 ١

 لشق َح الابالقلاوُضْنأَو #2 سو ١

 ه # و.وت

 لير يتلأو اوُسنهرتعيزاصفنلا لِبرلا ىضْنملاثيللا ءاضنأمأيا تناك اذالحْرلاىَضْنَأَو :

 لاقو اذي انتو رأى أد يعبن الفتن ا الوز هماربعنهتيطعأ !

 مس تور مسسآة<ء 0 هس ه

 رذاصلَم وئزخالا فك ف قو ى» انهمامز ىدي وهف 0

 رافال هلا ش ياو 03 تصدق تلامس اَن

 ةهاممو م ع امبمد و

 ناثيد ا فو اهلع ىلع تمعصَم ساء سا كاذب عد اهنصانب ترس اى أت يصننىوزبو د

 مع آم ىلا ةبادلا وسلا اوُسنولعجي ودل لزم ىأ هرعت مك حأ ىلا ضْْكَموْلل
 الو 602 0-3

 ندومدض) الى للان فهْلحَ .روأ تانك علل رك ىلع د>ىفو اهجلْثسهْذَأ و رافسألا
 ا... 1700و هتان ح دسم شي-



 ىف اذسكض ارب رحدلوق
 سوماّقلاح رشو لالا

 ضعيف ىذلاو تالم-م؟
 هررح .و تاهت مكحلا حسن

 هيسيفت »ومعك

 ىفا ذك ليخ تيقاهلوق
 ىذلاوانهحاصعلاو لصالا

 لوشناسللا نمنو.ةدامىف

 هبتكت وقام دعمىف هلثمو

 يعمم

 لصالاىفقافرلاوذ:ةهلوق
 ناتراةبابلا نتشصسلو
 مك رضا اهيف و ءافلاب

 ىرخأ ةضسأ ىو مهتنبنم
 فاقلان قاف رلاهءاهنلا نم

 بتكواس من نم جر ىأ

 نالو ضرألا نم عسنا ام

 عبدو متك ةءاوزلاررسو

 (اضن) .... ءايلاو واولا فرج « نونلالصف 6

 رز مس

 َح رهان لبابا قوقل درت تتانسإ لق انته اخ براذاثأر تمنت
992- -- 

 ةيلسلا ل رلات دود! لاقيةم ةيضانلا نمذوخ أمن اول :”اهلوق مكّسسن روصت مَع تاقفسأ ار

 ةلزعئالذو نا راع شكولا اتصالا أسسا ع تذارأف هّسمانات تددماذا ار

 ش مهتلاوبأ لاو ةيصانلابذخئالا
 و سة ع :ٍِ هلو

 7 ىداسُقَر كام 6 ىاثعلا طمأ ىسأر سونا

 لاطىأ ريشا مت تدللاسأرعبرستت رك اهنءهللا كرد ثناعد ”اكىرهوجلال اق

 أ .لاف عملا عج + صانأوناصْلأعمباوٌةيصَتدثدحاوا طر مادام في 1 ءِبرَضْومدلاو
01 

 لاقومد سنا لاق هعضوم روك ذمو»و ضان ىو زو 33 ضو ارب رح نم صانأ ى رت 00

 انضر ف و ضل تبطي يونا ياي وكب السلا وأ

 رعاشل 5 قوم

 زوومودم كود ع ومب مودل

 را يفت امن داوكسلا فارع رع "اي * متاونونج لمج ترقلدقل
 ييسلا

 1 ىلسحلاو نا ارضا َتدسو 5
 0 7 سا

 ىدتلا 0 نحارلالافو

 د لمبات: لس وه دل لع تبقا كيد تيل 4و هى هم 0
 أهاقلأوهعلخاوضاهنعهيولاضأ :(2) ثوقباسلا اصنالاولاثمآلاءانصآلا بيذهتلا ىترملا ”س 2 در

 ريكو لاق هطول يازغلا اذإو : 0و هنع

 ريق اهناوخإ لإ ىسشت : تضاف هيفّتنك ام اهٌتضْنو

 سقلاٌى سها لوق هنموا ميول راسو 1س يوت 7

 لصلاة دا 4 0 وعدو
 م ا

 00 9 وا ا او

 ايلضنواويضنوضالا كلاب هموم ند ردقىأ لوي رلاوم اومن ل رباح

 ةوءهع هع 78ه

 ًأاضتو هسلب أو هسفل ا هدضتاو بونلاتدضْنأو ق قلنا بوثلاوضتلاو اوضْئِسَر فلا نع
 مع وود معان 90و سوسو مهم 2

 كلذ نوك ل. لبصتو هنول بهذا اوضن ةواوضت باضلخااضأ و هد نما و اوضنفء سلا

 |اثكبل
 انطااضنأ ثدللالافو نسال بنل هه ناقل ةيعللاو سأرلاو لح راودنيلاَق

 ءقم

 ةزاشتو لوم ادضيهل نمد وأم باضملا وانو هنشءبهذو جوك ىأ ة ةبعلا لاو نعوض

 هوس يوسوس سوم حسو حي ويملام د سجا» بايبس رع © “ن6 بع



 0 (اضن) ٠.٠ ءايلاو واولا فرجن . نونلا لصف

 عم سوم س2 مله د دع

 لبا راهن ملعون * لئن د ايللطن
 2م م 6

 ىئاو قارن ءالا نبأ نءخرملا ف تةقتواذاًةينصانلب او نالالاولاغأ 200
 هب سدو

 نعد أ نويل ذب ىو قلو وعجم وىأازخوواودت ئطنق دبل

 اوم طل ف تدشلو مار .هاالاقو كلذيهليل ل عت هج وامىرد ال ون-سحلاو لاق رارقلا

 ةسظلا ف صرروت نيد هر نءادكنأو َقاَتْخاَ لا ايدك ىضدتلاودحاو قعءاصتقواودنو

 هم «ءى هو ءدس# د هموم د

 ' ىدقنتف اهلدحو لك قو 5 عسا هلْشللك فو (خرفللا

 ةاطقتفصوقرغ [لاهو لاق

 نتن مرور اهم تقم وو
 ةح لات

 ناين ست اموهالو * 5 دعب 55 هلرمهلا
 1-0 وق <<

 توزر اذا ممتدصما و تالق تركو يمسه يملا مسالاوٌوما ارذعلا نمد لوي ا

 ٍء م م

 ك0 جس ل سس جا

 00 اهيصتومنرتخا ىأ عوف زي 5 يانا عامل '

 ىسعففلاراةمللد نو تيكسلا نبا هلاق ةيقبلاٌيصْنلاو
 مه ءو ممم

 لع راارقبلا نمو * حاوام ص نسر

 ىراصنالا كلام ننبعك لاقو

 كراك ننزل 5 ُهسنْنحَو الآ هال ش
 م قق+-

 ظاواعإ_. دس لمادا تب اند ر ؟عضومؤ لاو
 موس

 | جير ىماؤب فورت اديمسط تسل روبات يات زد تادمهنم ةيدصأ 'ء

5 

 ةمدضلا !شدبقمأ تلا بانذآلامهف" "لقا امأو مهفارشأ

 دوه انا اوم 5 هيئات يدك قلم

 و5 مصنعا و5 < 3

 ىو .تصتست [مضاوَمأ ارماةلطشانملاتصن اهريغو بالا مشانكو راف وقل ميسو

 نأاهسأوا لس يلعهقالصهتالوسراهامدفمإيأةنالئةزج لعباس أتيح |
 سريال سال9 عا ع

 لاقت اينيةظكمانلا ف ذخ ىصتتتدارا هرعت رمستى أ ى صنت نأ اه ىف ًادلوق هم 1

 (نورشعلا تنرعلاناسأ 5 53(

 ىذشنم عفي ةجب رتفمدقت
 في رحتوهو ةهااداضلا
 يدعم ىأ

 طيسض(#لانم در هلوق

 |م ىضاملاةغيص:درت

 حاصعلاو بيذهتلا فىرت
 لع :رةدامىف هطيط مدقت و

 عراضملاةغمصل لادلا عفرب

 نمّةيبذسل ىف عقواملاعبق

 لدالاءاذك ة اسم نا هلق
 بذسملاةصنىفيذلاو
 ريبغقو ةلسىلأ تنين
 بنز تأ ةاهنلانمةضست
 يصف ويك



 (اصن) ءايلاوواولا فرح « ثونلالصف 7

 قاطلا نتعب ث ورسله, سارا مدة

 ا رسل نانيلا صاخب رح #١ ئَطةماعلا َلْهأْتثَدآْدَب

 ٍ قعخبق اًريثكماسأو د ةزيضابللا ىهو ارا وديزاقو ٌةادابو ةيداأب نيف ةرحالاريسظتاهل سلو

 ىئدسأو مدعم هدم هد
 دانة يصاذلابن عسل لجو عملو قفءارقلا لاك و اهبدملبق و هتيصان

 ا

| 
 ١

| 

 هود هو م هم

 اقرعشلا ينسب نعلادنعةيصانلاى ءرهزالا لاق هذ و هع ىأاميَندْخأَلا صم انكم اهبتذخأنلهلوق

 |ليقون عضوملا كلذ نملة يصان :رعشلا ف مويا ةماعلا مشت قنا ارشلأالنسأرلا متم[ هبتك بيذهتلاو لصالا ىف
 َ هج انمار قمل الما تك هج هو سنا ىأ ةيصانلاب نهم لعن هلوقف ا

 ايي ا ا رعاشلالوق كلذ لعل ئلدلاو

 8 يناس كك ه». هيب قوَعلاَس ةلاذإت نكو
 ولا اوفا ورع ةوقد د متانة هقيصان ىلع تضيقهبوصتو

 هيمان لذ سلال ايئيالهناصسوهودتردق» شان هلاثعمح سيك فمانعم حاجزا لاق اهتيصاني

 ٠ اذه فقر بس تلعثدشنأ ناوي 00

 | «ةياندنلاب . لداتيولا بنيت ٠ هاني لح اثم بم ب

 أ ل دشنأو هتيصانتيَدج هجصاندي اهردنبالافو

 8 ناسخ“ صان نأ ءاشيعق هز و 5 امامنا را

 | لاهنعمقا ىترةشناعيدحفو هيبناصتيطانيلسدملا 1 دج ذا اذاءيصانو 0 4
 دأودد يداوم بدت نيما لطو هيلع هللا ىل ةئبنل اسمن اتاك | قطشو اني ص صاتداب

 انتتعا يمك زان صصبسف ا "ل ةيضانبن عزان نيددجسا وطبيب | دشبناسلل نم ةامل اكلت
 هميم ورتك اطخءارلا

 0 بركيد عم درع لاق ىماوُنلاب ْ:

 | اكنااف <: .انسماعلا ى دعي ترص انامَتيلتب 4 ؛ 'اندايحارانمتناك وان سايغأ

 ا

2 5 0# 9 

 كتضانت ةذعا غل كيوصال درك ةلاالوأقار نادرا يح نيالا سانعناثد دح فو

 ا 0 نموا لاق كرب حرخ كءدألو

 اء هم« م وو ةسسو

 00 ' مالاوكانعألاةنصن الو و مسا سب
9 6 - 

 س )هس

 ىأاهيسان ودرافلا ودان ةزاغملاو نلت ىأاهْبصاو ورزقك صرأ و ماة الغلا هذه لاقي و

 نب وذ ألوقو اييلتشك

 نأ



 144 (اصن).. . مايلاو واولا فرتس, * !نونلال ضف

 ًالوباذمو رأت هللا نكاد ب ىهتاشنلانثنلا نمو « اشنلابيطاقنلاناامةب أن دب

 مناك الاوهسياشألا نأ للنيل كر هومطاةرك لاب هر ءاشنلا نأ ىلع ْ

 تاوحيرال اناقن وةرهاناوحبرالا ف: ذملا تززغلا ناك نمتاول'الاو رض تاب قةدينغولأ |||

 لاقةره اذيدش :رجسأ غض ناوكنرألاو لاقفاج زل هذ ىرهوللاءركس د كاذكو ىدلا

 مس ولا هنؤدّوامز ا اوعو دس 1

 اذهواهدورو لو اراب الاسم ,ةوشألا نين ايسْدن ل -هبرودرام لوركا ةوشنلاوأْلر

 اتش حر قانسكلا ةناج لالا ترين ننكتو نول مكتانغاةوذستلا قع ٍ

 تشن ملاقيؤ»اج نين مّترطنو تريح اذاربللات منو دما مالك اوهوناو ثوري
 نا لج وفرع ىأنثوتساوشدتساو زيطاانل ارا ىندمالا تلعن هىأربلتااذه ْ

 واؤتيشت ف ءاسلا ل تمأو ناوشنلانيوهسبب قرقامابلا ةولاقامئاؤرسكلاب ةوشنلا ناب ريشلا

 اد.منباوقرقفوارلاامهلض ا وركسا نماوذوربتل ناسف ل جروس لا ةرسكلل ءاتيلقأ||
 1 رسكلا,ةوشنهبف عنهن سفولمءزولاق جفلابقوشنلا نيبناركسكأنا اوشن لحرو ىرشوملا

 لءفلا نب نانسلوقوأ||

 تيك الو كلن امقَرو « ع تاقفتنجدقاولاقو

 ةوْندلامجدارأ ناسا ايَمللا نم هب: هوقإ نكس

 قوزدقو هدانا ومو متيشننلاهلع لدو اهطخة دش ىلع خدهنأث يدحلا فو ١

 انفع دصكىأرابخألا ىِدْدَتتناكاب منال لذته نهال اقينش تاتسكاومدشتدقوا مهلا ١

 ريغت يشن نموها اوكف رمان عب رلا ئدنتسيبئذلابوقعب زلال دبقت و بلتةي قر

 يا ران كيوح كمبو تأ كن نملؤخوهورالنّيرنالفىبفسْوَلو ذ روع“

 ةرصشل اًةاشنلاو لب ولا ىلع دنع سذلو شن .ًائنوةفاولا . ايمتبرطقنكدو ةزمهلاىلا ظ

 يلِذهلا لا ؛ برطةءاكجام ني عنوكينأامإ ولد وتلا لع نوكي نأ امإ ةيسنابلا
 ةرمس © ع

 بئاوذلإ نعم ع ورثة 2 رك ادوات نمهيلَعلدَ

 دشنأ عمجلامناوْدلاواتعباو ْ'

 فعلا طشلك َناِناوزواسدقو 5 اقرعوس ع هناك أ ىلعأك

 يئلاساملا فاء اصااوةصانلا ديس: ىماوُلاةدحاو ءيسصانلا (امن) ١



 قطيضاذك ة.ثنلاو هلوق

 سوماقلافىذلاولصالا

 هطلغ وهينغ كح ةشنلا

 ةمشنبا اوصلالاةفه-راش

 نباصنهناامعاز رسكلاب
 نا . نءىذلا نكليبار ءالا

 ةضسئريسغ اك كار ءالا
 اهبقذ و مكحما نمهقسع

 هعيضت هويتك ةمدغك ا

 (اشن) ٠ .٠ هايلاوواولا فرح. +« :نونلالّضف 02

 دشنأوزمهريغب نويلاي صن
 ولع ةهءسصهم

 ارتافم ىف بينلالو # ارزاحدوروموبنبريشتال

 هتمئدتدقو ةببطااعب رايشيومتملا (اشن) إلا نمر ةوسنلافارعالا نا
 3 ه م 3 هم م6

 1 4 ف لّدهلا نئازنوب لاه ىنايعللا نعت مهشىأ +

 5 اع ل 3
 بارق دنوم عفو تشو »* مهمات نمتوللا عبد رسيشو

 ازا دبس تياَنإسقلاو ناةروسرخ 1ىفزاسحلا يىفةدلس ربع هوب[ اق ىربنبالاق
 2 حاس ومو

 ّ ةتاايضانإ باي 4 دو لبابا لل دعو اوىشننو ىددتس و
0 

 0000 لمسات ه2 0

 هم

 ىبا ارعالانادشنأ ناوذتوهنركسلكى نسا ىذناو

 ا

 قداربأو ىلوثأق فسح * تاقنم عطس اهسش 0

 ريهز لاق ىراكسك 21111
 ْ هاشنابل َنيدجاوىواشت * ماركة ىلع ىفيغادق)

 ارا نسوكوت نموكو شعبا نما: هالاجرلا و "ون ع مضل ذو معزو هوست تاما

 ا قون مدقس ورك لونا نال امو نيحرامدلص هب 0 انا ارهاب رش ثيذخ قو

 تفشل اى ااتيلساو كدتسااذا ثدللا فو ولنا لوس ر كسلا وع

 حلا ابرد وتلا الحا ذز زولأ ١ 7 ممهتاذا ةحا 0-00 0

 1 م لاؤذلاك اهم ىأ ةسنط خرز راكم 2 ساو اهدحت

 امم رلى اواهلئانةرمو هك را

 0 0 رعاشلالاقو
 عزا لعفارطلعر * * ةرافؤنتلااكلىد 1

 لفل و او عنو وا ارال لاي ةزج ني ىلعلاه ىربئء الاف

 ةقراطليلارخ .امارعع اهاذا * الا ٌببَطاهداَنامة" ان

 رعاشلا3 وق ثباطلا نةشلشو تناك ةيباةدا رلاةةحاشلادبز 0 وأ لاف



 نو مانت 1 بايلاو ءاولانفرجا « نوئلالذغ
 ةيلعهتا ل ةئتلاَن أى ورب ىلا كنعرخ ان نإو دجال رشكبئام لع أهقتاومانعمت وكي |

 رو ع 000 يو عم مدد ا

 ءايسش الراهن السنا اناني اا ةانهاملأ نيينعمل ىلا كاني

 و و وم« 2

 ن'الوهلب_فىلاتَدسقوأ ناقلات ؟ر2لوقي نأ هافزكف كرتلا نامسنلا لصأ أى ناثلاو اهلك

 رضا نما لرثمابنهمناكل فرفتتلاب ىش كو نول ءاسنأو هلناءا يلاقي هراستخانج نكيل لذا

 ل تكلو وود سيسكو تنك هت يشلوقبنأ كدت ثدي واود

 ىاَّنس'الى مااا ثردشلا نمو كرتلا عمه اهنفراتخ اولؤالا نمننأ ظفالااذ_هولاك |

 ْن روك راس ثنددحل انفو ك اوين كاد تف ودب دال "قمل ىناذلاع زارام مكتلزكت دال ْ

 د

 قلناه ويس لايف ةراغتسا مقل اَتحو زاثلا توست ىأ ن نع .رامدقَسحع ىشلاف ظ
1 

 9 ة مزه يو" ايص اع*< ماه مص به 20

 دسقمو»ورهذلاا ماع مو .# انجاب ميومتلبأ ظ

 ةمايقلا مويا دكت ةيلهامارث امن لل اور تسدعطعقل كصةوتهضوأ

 لاك مكس َلْضَقلااودالو لات لوقف ”ىرهوملا ىبتمهنالموقلا فدعبالىذلاى لاو

 اهيفاوفلتخا مناف ةدجاوالااه نم اوبن اولا دربملا لاق 55

 وهوزم هل امضهيزاجأو عدمباواو نماههين أ امو مكتبي ضف ااوسنتالوىلاعتهلوق ىهو

 ابلة نينكاسلا عانق جالت طقسأوءادلا تنكسفاوسفت بص و لاقز
 تنكسم..ذ ىوهوملالوقدسنعىريزيالاقو .ءايلاةمشاهيذتدرؤاولا كب رحتىلا عيتجا|
 ُم انلأت راقنافاعليقام عفناوءابنلا تكر رض هباوصلاق نينك اسلا عامقتجال تطةسأوءابلا

 رعاشلال اق دحأ مهيفعفشيالثل

 ىرهوجلا زمولا هل ضأوزومهمريغ هيءاجمعبأ ا ذاءاسان ىلاز ءالانبا, نينك اسلاهاتتلال تةذح

 رعاشلا لاق اصلان

 لدةلاووهللا ل عدعإتدقف .. مه مئاسملا لعسيداذا ظ

 ْ هدشنأىا ارعالا سات أرمش كودو ورك ذدقوزمهلا هادو لاق
 سوك هم-

 روزوبذكن ا ا 00 يىنوفتكت م ىسلا ىنوقس

 ىيلاوه هريغلافور مثلا ءامديلع بصي لحنا نموهولاه لقعلا ىسنام لكوشوزمهجريغبأ|



 (انن) .. .ءايلاوي واولا فرخ « نوذلالضف 1

 ْ يكلف وبل مك اذوكينذو دارك اضم كيج هول

 2 ه-

 ِ وك ثلا ىسنلا و ناين رنكى نكن ودرك ذب داك أيشنالفىيتشيللا

 تزول ث يدا ىفءاج وةنحلانم 220 اواذق مدآو مااواظينا#ا ىدنلاو ىينلاو
25006 

 خوي موس وه

 لو ىستفم فهلا لاقو هم زو مدآ معَف وامة عاسلا موقد ألقاك 558 'زحو مهاج

2 0 4 6 

 ٍإ لاقفتلعث هريس ذامسمايسنُس كو مس نعةباكح ل جوز ع هلوقو ىلا دا امر هاذ

 ْ ءانتقرسكلا رق + عفلاورسكلاباين وابن رقو يسفر ىلا نضل رشيدلا
 هعو

 يهل نيك داق فعالا ماش مم انهفابسل أرق نموناقلمة ضد

 2 سلا داهتلا قلم سنلاك .  سراملا قلك يروا

 متت لمنع رلالزانَمف ل رىسناماضيأ ١ ىدلاو ةيلصلا ضرالا تلا داهّلساو

 د هدم 7 «نعد).

 | هيلا ا رقابسامم اع ىنأتددوابنع هللا ىذرةشناعشن دحيفو

 ْ ديرت مك« اورطتا لزتلان ماواحترا اذا برعلا لوقت هانا يعجسو سن ضلال ةقرلش لا و
٠ 

/ 00 

 ّْ ءوسنتالئلادو ربتعاىأ اظالفشلا وحدملا ماسلا لن ملابهدن تلى يشم الايتإلا

 3 برغل ملك فلاب الاقوى ثوربفقحئن نمل فغأ لا شدخالا اقول زنا ف

 اس 6 : رش انا البقر عورتا كا

 . كك كمهتاع 5 هصقتايس آلا قاهن اك

 ناتغل داو ئدنلا ءارسفلالاقو سلفا كلوب و .عطقاذا فلا تلي ىربنبا لاف

 نابسستلارداهمىذنلا تدرأواؤلاكرثوو رثول:م اهلالتعاقرخ رزمة ةأرملا «قلناو اف

 ناسا ن الكب ,رهلانانايستل ةنالو اي نويت هنو وقت رعلاواءاوصناكص

 ب

 | هس هنأ هسقن نم ىَرأماسانت و قمتها ميناسلأو قرعلا ىسنةي نهانا

 ه 65 هجم ه

 ىلان هرم تق اذ ىئاسانت 2 وعلا 5 سوارنا هاادخر
 دس سب

 نعول ارك أليعتو وقرابة وكيابلا امنكل يب 5 دسع لأن "قيس أ

 دهاشو لعوب اعو ُ و ا ا لحرب اعت لا و اضدأ 1 اوس لال وع

 ا
 3 . | 5 2 شقلاْىزها لوقو

 زاجوحاجرل !لاق أايشىسالىأايسنب رداكام ورب زعلا لد زمتلا ف 5 عمم و عما وديهشو

 نا



 مار 14 ءايلاو واولا فرح هب نوذلا لصق
 هل كلذكفاهتك تى أى سنت , :مويلا كلذكوا مست ىلاعتوق اوقو :هتعر نمسك فارما

 ىلاندهعدقلو لوز عموتع ئنلانابسُقا ردكم دودل عشة رو راثلافأ

 همس) هم

 نايسسنلاو او نسق ةألوالاو ةلايدسنب ا ازال يالا نال" 2 ب هاهم ىسنقلسبقنممدأ

 ا هتبسن لاش : اهكتبانكأ اهشنوأتيأ يزعم لو زعهلوقو كولا

 نايشالان انها اوقنولعضءارقلا ةماعلا ةلاناوو كن زيي تلواكازب | |
 و هر

 او لير اهمست الفار كرثلا لءامهدحأ نيل هو وماتوا

 نامنلا نمر  الاهحولاو مكتبي َلقلاوننالولاهنلاقوموكرت» كرز دبس

0 

 2: اهسننئرقو امش وائىرسق حاحزلا لاو تامل هر رع ىلاعت لافاك ا ذلا|

 | لافو نايسنلا نما مو موضعا الون وق ؤتغلا مألوف لقاأئرو

 ٍْ د ءاشيهنأهلا العا دقن هقلاءاشامالإ ست الدر 20 ىلاعتةلوقكل ىلع انلئاد

 ْ نئلو هلوق لو هنلعةقا كس ضئنلا[.نأ ادن اهتةللاناآل ازرار غىدنءلوقلااذق قد اونأ

 أ هلوقولاه لسوميلعمقا ىلصوبنلاىلا هي وأ ام بهذين أءاشيال هنأانمسوأ ىذا نيه ذتلاثش
 ||| قيلياعمتاءاشامالا نوح نزوح ولاه رت نأ هلا ءاشامالا ركب بلف فى شاف

 | ةمكلنمديتوأ ا يشل و هيلع هللا صبا بلسلا قيراط ىلعهنأ سيل دعبرك دن مةيرشلابا
 | تكٌراذاتيّشيفلاسقيامن اذهوأهرتوأاضي ا طخوهورخ [لوقا ومنو هلوق فليقولا

 اهيسمالواهسانبت ل اضاع ىلع

 كرتيلاايسمالو هلوقفبهدىلار #ءالانباَنأ اكو رودنمونأ لاف ىسألا ىفاناتخاو ىلا

 لجوزءهلوقو لمعلا ولاة لاوز مهلا فقتي نمتعل مهن اذا نيل تس نمزمهلا ٠
 | هه

 |نودش :ولح و هزيعهلوق لوقو ميشا اوامبعيثأ م هابل امانةمامتا اك رن . أمها هلل ا

 نوكبن ازئاجون وكر تثو بثت توكد تارت اجنيب رض ىلعانههنو فت حلجزلال اق نوكرسشام
 اقل 1 اونا مهاسنلا مويلاف ىلاعتدل ارق كلذكو مهي سند قن مةلزنعمسقءاعد لكك ريق مكنأ ىعملا ظ

 نلانعت ةلوقكلذكو اًدهمهم .ونءانةلللمدعلااو اوك رتاكممباذعف قةجرلا نم مهكر رك فا اذنه مهموت هولا ْ

 ةداز دي ةرفد ا اا 00

 ||| انعوروصتمونأل افا هكرتي مك أني اهكرتنوأ امشوأ ىعماعاو لاق تك زيبا

 دشن نازعالا نع بلمن ىوزاملا خف

 ْ ةلراتلا نإ ىلا .وق ْق اردعالانبالوققذاوناهريومالوايسنمهالواهكر نب سلفي لاق

 اذ_5كسقأل اوالاو هلوق

 ىنانثالو لوأ الوانهلصالاب

 تلاثلارطسلا فى الاهلوق

 ىسنلاو 1945 ةقمكنم

 عاركن ع ةريخالاىسنلاو

 هريف## مرتك سكلاد



 ا ايسداواو مايايليديا+ا ردا وكب 0

 ظ شقا دارامنات اديه نااولااذاو ف انلالا هتمنوكيف م-هاَلاوسالى افا

 سوي و هد .ِ 26 ٠ 86م

 ْ ىلع سآوهفءاست شا اذااسُن ىش ”لجرلا سو هان رد يافا ”وهفايستةيست اهتيسن و

 قزعاكتفاذادينكيبذعلاقو 0 لسا :الاو أ اوفر كشلاف و ءاسشائشلا اذالعق
 ا

 ا 2

 ا
 أ

 | قرعلوقتالب درعلاو انسنلا قرع لانقيأل ىمدالا لاهو 110 ,ءوهتنكسللا نباناهاسنلا

 انيثيغلشتأو نالاو لَك آلا راستلاوهابغا لأ او :رءالو لع الا هر نول وةبالاكاستلا

 لاقيدسصوأ عيسقلاقسابعلاوأكسو اسنلاقرعو» ةريغو قاسكل ىو. سيقلاى رمال
 ديبللاف قرعلااذهلاسلاوهتيكسلانءالاقو. سَ .طءاسأ ىشتشي ىذلا

 لوألا تارَدْحألا سيرو + هير ولدا اشائاْرم ْ
 م

 ّ مزمل ارسا | يل ناكماعالا قم ري غو سامع نبا نعريسسف لا قءاحى ربنا لاق

 | اة غشاتراس مل دنو الاول لي جار امر اوله سفن ىلءّل“ ارنما

 0سم وملاا ةفاضاناننمنوك ولاه .اسنلا قرع ءم-مأوقراكنالهجوالق

 7 ش ' تيمكلا لوقهنمو هوو
 و هيا هاما سلس 5 مس م8ةس

 أ تيلاوءامظ لكن معزا « .تعلطت ىنلال ؟ىوذوكملا
 ديا كراش ابكت اذا سنا 01 وا وامل 5 آاىأ

4 01 02 

 أ لاو دس اقاوم تقف ل ثموزرك دبع سو ةئطقتب ءانو دينصكلا نو

 قاموا * ٠ ةدوكلا قرط ديالي طوع رج +الالوسقو :خاواليقلو للنار
 ا

 : «* و هم
 ا كَ

 من ةورف
 ءمسوعيع» وو 00 ِ

 مث 2 رع لج رلاَناخ لج راك هم ذرع اودنك لولمت

 اوهضيالاو « هضياةرعصياقاك « نايحلوقءان از مهوق وخيول
 |ةواستوثوافوو توايسوأ سنس هذيل ارك لام ضنونلا رسيكينامشنلا وق وق :رعلا ىهأ

 انيتوتلاتيتلا تافللا باق قديولغ نا ,ءىرب ايكو ةبقاعملا ىلع نانزيسخالا
 #و ىو <

 دشنأو ةوسنوةواسزوايديوابسُنو

 رفح مدعمة ونالو * ةلالمكزذالووا امم

 ْ مائءمانعا لجو 00 البلع لاه مويسنفهللااو 3 ار ود و5 ةانإءاسل أوواسانتو

 ا اوكرتئأت يذبل !فو ةعاضومهعضو كرا نمان رضنايسنل اناك القمي هكر رفةلنااوكارت

 صا



 1 (انن) ٠ ءاملاو واولا فرح ع نوئلال صف

 كانلأو اما اقر وأ ارظم نم لأ افامزمه 23

 مه تلقا ذيب وم ومي قولان 5 ب زنيدعصلاَنيشراعلا قو.

 براق ورنا زئاذاق ل منا ندودعلاوى را توعنبا ف ليطاب قديبو أرك ذخرا ١

 هوو املا موتا لم ودعلا نمر ءاملا نأ ق عدها ئاذ هذ صفوت كاذفودْلا |

 ادق و 7 مالذا 0 ورم نفى راك "رم هلوقامأذ اذكن مل عفأ ناك ىفةز جنبا لاقو لاق ظ

 7 ا ادم والاف الا عزك ذلاَقرنوُرلالعبو َبَْولاو صامل اوربا لح

 ملازما[ وساوس «( امن ليما زنود كرب تاب « دشنأوانز رو

 كئلوأ ةلزوٌساي احلا أك ةظفارتغنمتأزل محب تاوكلأوُ اوسنلا ومالا و

 ءاننما ىلا ,ةفاضالا قةن ويدسلاو كلذلو نرثك اناقوسن جباسناوءديس الاف ل
 24 مف 8

 نم ةفاستلاو عمم اريغضتوهو تاس لاَ . وةيسساةؤسزربغصتو هدسخلؤ ىلا قرف ىوسف

 ءاملا نع ةباق:ماضن أت رك ذدق وهتينثت نا اوستمهاوقل واؤ نغةباقنمهغلأ ب عكلا ىلا نلرولا

 باعثد نأ نايَسنمهل وقل

 صلاع هيوستن عسصَعو * صضخاش فرطو د مزكىذ

 ديف نيذافلا نط رولا نم رق راسملا وب وصقل مالا

 يبيع رو نيتهظُعنتمالب اهازفنا كلا ةبادلاتنعساذأف رئادا علب سيوف

 قلتقم م لاقي امئاواثس لا وذات . رلاتحاموناَدِدْملأ تب ؛رطضا ةياذلا تل هاذاو نامتساو

 حدفال كا 0و 0 دحفو الل عنرمب رب اسنلا

 اماغدقواستلا فعلا بالو ب عكلا ىلائلرولان ماسقلاو ةديسنا اسنلا قرعالاسُلا الاقينأ

 ' بارا ةناتحصتل

 ضربا يعواَض طر شلك 2 ان ءاهؤاسن ولت

 اننلا عض ونعم ذاتيه اأ 55 50 اًقلفسالاسلاو اهواسن قلفتملافامماو

 درو أ ارا ظْرَع ا * طرشلاك ع راطلا نعي سي وص الار هظفةمدللا تج رقت تنعتألا

 نعىأ “ف اف نع هلوقو ىو نا ةماعلا اناس عرابي

 هعيلليبلا يفر هراق القال وخاؤلم هرغصق ىنعن انوا ل ١

 نمءانلا نول سي الىلاعت هل اوقهلدمو هيد ةرانممنسلكأ 35 هراذل ىدتوبأل تحال 5

 ( نوريشعلا برعلاناسل ع 26(

 طم_ضاذك نوسنلاو هلوق
 اضيأركحل او لصالا ىف

 ىتلا ة.خسلا قطو

 رسكي ومالا نمانيديأب
 ىويفتم وردك خففن وكس

 اذك جلا كلانهريغالهلوق

 هىبنم هبنكهيىدت فل دب



 لصالا ىفاذك ةردانلاوهلوق

 4 رشنت«ىىذلاونوذلا

 ءاسلابةردامل او سوماقلا

 سوماقلا فولادلا يدقتو
 ميدقتبةدرابأ او 2 ويطملا

 هريفتورتكءأ رلا

 از“ ءايلاو: واولا فرخ ا د نونلالّذف 14

 نالريمضب تبا وشللذ ربك اهلذد األ لو الاهذازانعاو تو :والةلثاز هبة[ ءاهلا

 الايعع لاك كوم ايومازثأ وذ عتسويغ تح
 ةيفرل د كيو 5-9

 ايس 1 »* ١ زان هولد ىرتن تناب

 | لاغأو ضلال اقوقولاقب و وتطمح نم ووتتفءاسشلا ذخ أيءادعازّلا

 هوه

 : لم ةبادلا ىف ءازلا لعوب لاق قرني الاف توق حز .نةاودنم وفاه أي ءاداعما هو

 4ليرشتلاووملما معقول هز وزني * ريكو أل افو اهضاقوهتبا دلا"ازنن أى :هملا نوكيف صاققلا

00 6 1 1 0 

 1 4 ا ا ةم5و

 يب اة دهم

 : هنمىزعف هتبكر داق موب كرنناوهةعقو فذاك هنأ ورشا صاع أ ثن د>ىو علقم لو

 نور لاو تقلا ناو ووطوو هيلع اوعّقؤ ىأ دعي عانورخةفيجتلا كبي قتلا

 ىذللالةبرضي هيفا دل إزاي لوقت رعلاوةملار اوس ىأتتمومازتورمشلا ىلإ ىَر

 ةدحمي زانلاثيللا ةردانلاومد اب زانلاو هبحااص همسي يح الانيا لعصر

 قو اذك نا انك ىلا ورالهبأةَنِإ لاق , ىناوثلا ىهوربشلا لاك مل لج رلا

 1١ 0 ظ راشبلوهليقو ل مصت لاهو ع !زلسلتلاونم لا

 1 زا مقدم لاسبلا اماه و *ر نآس بلو لوك

 لاصق ان اهتوفح ناك قَح ة- ضيقا صيف

 0 ا ما نيتلاراذح * قرا ةركص هدا تا نك

 كا ءارنالاو ولا نمل هاهدَحأت ىضرأ رع ىرتنا ادهن رن لئاوثي دف :

 ارتانتو لعرب تغب تقتل ىلع قب ارخحالا ثيدح ا فو ريشلالا ناسنالا ع رسئاضبأ
 كول 2 هم لل

 هركسالع اوردر ماعطلازو نسأرلافوح زاادنع اهعدانج زال ىزاونو تت وناسض وز

 باودلا عيج هن مهمضعلو مفي اورفا حا وسأل افكلذلاق ؛دافتسلاءازتلاومازلاو عفتراو

 مو مه ) مه 2 و موس سس وهج ميجا داو ميس و جلب نسم وس يس جل سس و

 قأاهز اق بنباورعشارك ذرات: نوةريعلاكأ راهي زانةعشقو ع زن اوءازن وزن ازندقو

 -+ + بحبو
 : تايفهنمكزافح ربوباصاو فرك لجل ىزورملاةب ركةعضقتب زاثلاحامعلا فو ةربعق

 1 يلا لاقو زود همس ىزوهفارغضناك اذافئدأ مَعَ لاعنلاءاقسل لاقي ارعالانبا

 ردغا

 1 ا يب :اهمرة ارب مال رد تيدها فدا رفق ى أ

 ا

 002: م

 يي ا



 04١ (اًرن) + ٠ ءايلاو واولا فرش. نونلال دق
 ةيسسسسم

 فد متاراج ىلا تايد 03 مليك جاماذاءابثغلا سلط ١ نأ

 ىارلا لاقو لاق
 وسو ”<و و 1027 هد اس ومد

 ربافقمسأوهوتايدنملان 900 هدموقرخ رب نايونابأّتاو

 هق ةفرطلاك تايايوركيال وكنمج رخام ىأك مالك ىذا اوبن :الءنالاقنو

 دهس 38 ؟585 نس

 ربي أهذا 5 ىفاخمترانأ أدقدوج ل و« اال هلال ْ

 هلوققءاهلاو دق ا الا“ (نمتيجا:فالب فاكر دار اولا ىداوتلا درعوأ لاق

 هيسصاوق هيداوس ب دار لاك و قو لرعااذا ا ودم نالفادو كربلا ىلع ةعجارفيداوت

 مهمين للاب هوذا أه ركام أ هتفطالو مالا ذه تي داملاقي رد اونلاقوبيذستلا

 رع ةورتلا ناز ,ءالا نبا تيدهتلا )ل لَم سندا ركوة ودحأ مهم يزل الل

 َباودلاوءاشللالالاقيالو نمدلاورث بنمو 0 ( هناك ذاع هو قدك ضم 3

 ريثكلهناز فلل لقي ودامت ادادئإءس ولان رجل ءارنآلا ارغلا لاو داقتسلا عن فرقبلاو أ

 ىلعرك ذااازنو اهلا مضيان : «اذهلاورسسك/أ,ءازتلا قاسكل اىحولاف وْرلا ىأءازنلا

 نعثب دج فو هيا هارتووريغعازت أوعابسا اوفاظل اورفاخلا ف كلذلاقب رشكلابزنحتالا

 ءىذلا عدو لاقي للا ءلعاهكمتك نلت ىلع رجا قرأن ننس نهومقا زك
 «وم هد

 هةيشيىلاطملالاق ىناسعملاوماسجالا فنوكيدقو ريثالانبا لاق هيلعشتواذا اورو
 همه م

 تاطعتواهُو اع عطا و اهدكع لكل يما ىلءٌتاج" اذارجلان أر أ تودي ىلا نوكيا

 لوكا اناينأت .وانغلازا ارستاود|ودلل وتلا و 0700 رللاهل امان ليلا واهعفانم |

 هديسزبا اهب عافتنالا] بك لاهل تارثكما اي م ل
 جة و مورس 9 ب ) هع

 اوزتوءازتو اوزن وزن ازتئوكىلا بولا موضعي ضو اقرا وهال قولا

 ليحدقل ثلا عه رخل عاف طف نبال ارا ارقلال هيما ارلاورنع لثما قوارب
 ءسص موس

 ان اومو اور كن رضطالاونملزأو اف ناو ردعلا نيب

 «بةهعوج وهم

 نارا وريعلاَن بَل يحدقو 3 هغيطتسأ أوازيكاىصأيم وز نم حا اولا

 لاف اوس
 ءقاءادعا بت ىما + ةيَسيدحىألا سيطاتمتانأ 1

6 0 
 هدوب وم ريس سل ” 9 م 5 .باه راس 0

 تساوي سماق نوع 031 ةهبتخأو هربا م
 م

١ 
 أ

1 

 هرن لمرحْن يد قهلوق
 هيتك لصالاريغىففاقتلاب

 يعدم



 نا ةناور مه نوكرذلو5

 2 رهو اةباوروهدس
 هبتك اضيأءارلامذ م

 ىىيبعم

 (ىدلإ,.. .ءايلاو واولا فرن ؛» ثوناالصف ١

 روح هد تس ا # وءددمو <ع

 اباونأك نرد 0 ايااصّو اسحب اك

 تويصإا تح 45د

 1 6 الابط كت بح هينا ”اوردينع أ لعاذه ئدتقلادرو روصتمول لاو | ارفماضجب ىأ

 انآو ليما ودل دانوكن ل اَنأم ءزؤوذدملا ىلاهج بريال ىأءابلاب هيدي الهباو و فصأ

 ًادفوروصتموبأ لاق ,مويلكن يجبر ظدَلا ف قس ماريا اثم لوطل دس لبالا

 ظ الوقت برعلا تعجب: لبالاو لب شلا توكنتب داو لؤالا اواو افا ف تقلا طلع
 داق ع وك الان ةلسٌْرأث يدحلااذهىفو ناتقثناماماامهوورعونأو جدد" الا ةلاعدقو كلذ

 ةيردشسلاو لاق هيدا هركذ ام ىلع هقسأ أوحي ةراردإ برن يتحبأ نأ اسم أود مدخأتنك
0 

 اهنمليستىذلا قر :رعلا لاب و اهلهرس ذا وى ورع 0 دو يك اولي اريمضوه و ل | ىعم
 ج

 اني يكتعم ىرعزالا لات #2 ٍتاَْلااهفاطغأ مهام #* لقط ل وقهنمو ىَدْنلا
 قس ع 6 عا ةءو موش

 | اهو علام كلبخ اوديو أت مه رس فاويدلدقو + هراوك كوفي ةطدار دلاءاف رع رم

5 

 - ةلاقف عضومو برعلا نمنابس مصتخاو هك تعور وحد سلا اهطاو تشل

 وهل )و ضضود ةة.ه-

 للام . يا و ول يو شيتا م

 ايمهل د شنأو 9 وتس بول

 ه ءومدو م« * اق ه انس و 5و -ِ

 ةطرغم ميرة دبعب هضم ن منو دية رق ١ ا لكا اورقو
 نون خف ببتح نسمودند سو أ ءادذو املا طف مالم د رق هنأ شش عضو الو د ل

 ا اعيد: ملشاللا ضان متجر اودي .الا تدنو هدمسن ا ضمنا مين مضو زودنا

 0 ىدددمعض هيلا ايام رغم :رئاهبع جت مالو ءلقن رشة ةاهدر ,وقنأةيدنسل لبق و

 ةدي م نيتفقلم

 ووسع ه 6-956

 : وكوت لني ىلا * فمن اف ضا.لا نمد ىلعىداث
"-ّ 20 

 هولي ق تيب ىفاهرك ذمدقتةقانزيمذىدارتىف قربنبالاق بوكر وكوري د
 م0 وم <87 زوسوودو 5 تددعم هم

 بجنب يدنا هوك 2 ىتقانتاعأن ءالاتس أكل

 8 ثا رو هن 00 الاعيان 0

 رن سوال ىرب ب ادشنأو تاي



 4 (ىدن) ٠٠ ةايلاو واولا فرح * نوثلالضف

 ىلع 'الاءا دنلا ىف ئلعح أو ةناوزفو م الا عمىلغجا ىأ ىداثلاديدشنلاب 1

 اوناك ام مكس رم ُط همك د>ىو امان 2 دءوامان دود نأراَنلا عة ل ها دئدارأ

 حرفن ءاذنا دعست ثيدحقو نومملموقلا ىأى دنا مهو سَ وا داوي ا

 | انادازأ ل دقو نوعوتملا موقلا مهوئداثلاعمبادْثألا كو لمت ىلا هقلالوشرانبلع ا

 ىأءوباج أ قرعو أن ينام سم ىلا سانلا ىدتالجرنأول يدنا و فاما د ءادكرمأ

 ىلا هىعتوذتلار 2595 و دانا لبا هود موقلا تو تلاقي ىدانلالا مهئاعت

 تو ما(

 مدعو وقل ش اجمليعت ل عئدسلاى :رهوا اهيفمهعءاسقجال كاذب تمس ّيَصْفاهاَع

 هبهد#) وو موو ١ 8-82 «درووؤ 2+ »)ىو ©

 رو ا م

 يمد نسم رزان قاتلا راو

 4 وو 9 هوس م مل ا ءو

 دعم ملعيو * ىدانلاق كَحِورَو ل ديرما قصت « أشم ؟ انلىدغأوا
 ة)ومسو 5

 هلئثمتي داو ىد لئلا ثرض د ىأتودتوهقلاالاب غلا معيارا لسا ارناف
3 

 مزاخ ىنأنن قست لاق مهعسيامىأىدانلا مهودناموىدتلا فم معجب موقلا تود وأ

 مق تعلق كلفنا [موُلمف

 انئأةسمتوذ ل ارادة غانم ودل ليقو ةوذثلا مالا مترك نقلب مهسيامهأ

 كروان دان 1 ولا ٌوامنلل أ اوما انابنااو: 1 ا وىدانلن متينة عانجلا |

 0 ةرعاشملالاقوت نحل سلا هو رخاشي ىأأن الفىدال 'تالفوىدالا نمتلك أو ا

 ىشع'الا لاه ةرئاتتاهل لقاك ةادانمأ
 ادئالقلا قالا لاو 5 اهعانقْتقاأن مثلا ئ داك 2 ظ

 مضافا شعل عنب لوقو نت ١ انقر كذرمتلا رتافولكأ ظ

 لحرلادروأ اذا مضالا ناحل ّض وعي لاقت ا

 تدعو يدنا كلذقءام اى ااهدر هر ةعاش رت ى حامي كي ' ماليلق ريش ةيىدالاّلبالا|

 ةعانئرأ الاد ريفيو ساس تربو ةوؤ قا هينا رقبتي صمل

 زعشدشنأ ردو ود سس رمرغلاادفقوماملا ىلا هديشيع ا

 ناز: ن>ورو هلوق

 هيبه وك ررحو لالا

 لصالا ىفاذك ادئ الةلاهلوق
 ادلاقملايإمكيتلا ف يذلاو

 نباكلذفعست هيدئأاوق

 هىينت# و تك ه.دنال



 قطي_ضاذك هملول

 هدب وب وبصنلابل_هالا

 نمةياهنلازح ك ضع ىفام

 ا

 فاؤملل ىدو دام ق

 ىاممدي يو عفرلابهطبض
 ريسسفت نم اهكس ضع

 ودعم هبتك كلمبىدوأ

 (ىدن)... .ءايلاو واولاف رح« نونلالضف ل

 مهاهسفع وخان ولان سعف لاتقاادنعو ةالس دلل نادال دنس أل اذنع و

 ةيدانىلاةءادننلفادسحا وءادنو يلا وو عديد الاب ديري ر هقلارمأَقأةيداناود دولداكاذك

 و 53 اناا هسعتأو « 'فوءنباثيدج فو .ردصملاعضوم لععافلا م ءال حو

 عقراكأان اييبيو اوان اذالا تنل اؤو نإملا ضم تغلى »واني فمان ةزمهلا لدبأف«ادنالإ
 00 وطار ىقانودعبأْ قو بْدعأو نسخ أ ليو أو

 -. ممن وذو جدا" هالو 27 اب عيا ا قشالءاهلبءارغ

 رءاشلالوقرسسفيهءؤلاق

 00 ار اهبايث اه ىدأن تماما

 ةوقامأو يدان رطا !اًذهقرهظ كادان و قب رطلا كل ىدانو هيلعّلدوءر عطأىأ

 عقتساهتأو بذات عاملي حامداراف ٠ * روفاكملان مكدانذا مركلاك *
 ءار اوس اصوتنثلاىَدان موضعي لاتوز ايم حاصعضوم دان مشو ناعتتسس قولا
 عدل ودارت نيود أتينا وروظكتانلاو بيلا فد نرعغلا مالك نمفورعم

 : لمان داو ادا لئلا ناب يوكن اكل سرْلاَن منان دلو يبارعالا نبا
 ةديعبلا لذ نمسا ىوقب سلو .ديسنبالاق ملا تيكلاودد انزل رك ئدملا

 : شقرا لاق | واود واودساو اودي موق نوءابملا

 : ” ال َبَلَتلا هتبادسعنمال
 8م لا

 ..: ملا ىدانتو علا 03 اذاناسلجتانيبودعلاو

 : . "لاق كاذنموهو فدانلا فيلا لبر ىو
 ا

 ظ ذالك ودان ةققلاش نش دان لكس ىدتلال انسداد 4

 ش موقلا سل ئدتلا لقوى سلف نع اوقرفتاذافهيف نيعم ا ومادام ساجلاىدتلاوىدانا
 ١ دان ىهسيالو ملا يتناول _ سلا عايل ىدتلاكى دال و غارك نعارامت
 ١ عرزمأثيدح فو ةيدنالا عمباو "تلاوه وابن كيلا وق ةةئاذاو رق انتة دوك د

 ١ همن ثإلوقتلهأو سلجلا ىلععقبذ سجل لهأو وقلت ىداّتلا ىدانلا نمتنبلاّب ير :

 ا لوصب ىداتلارابن نافءاعلا تي دح قو قا راو فايل اسي تايمر ةوأ نللحا 7

 1 يدش ألا عدلافياعجاوثيدنبايفو ود لا نقدم ءابلابى ورب و سلوان



 ال80 (فدنإ..: ,ءايلاو قاولافرتا ٠ نونلال صف

 و»لوقنا6 هباعتأ ىلع ىدنتينالفو ىدنتو كش نا ذكسم و هناوخإ ىلعهاديرثك انالجرلا

 دوش نْمثويتوايظَسنا انهت هتبالا سأ 1 ىذه قفا و ةياعصأ وع وضستبا 0

 ناك اذان الف ازا تالف ود اوجىأ ل جودولاقدالا واودتةىددلاسانلا سلي

 لاك !ضءناك اذا كلا ىَلّلجر وهناك
 م هدول هه + همو ا و

 راقب نيا ايعناو *«. سول > يعن مسلحا نس ب أ

 ةيدشنملاو َكرْلا ىدتلاو ىطكأ داو كبت يذحلا وورغمإ وكيل دعا ارك ىو

 !اشوضالعأ انزل تبالو نونل ناك هذولا ديل د الفويلق ة فال

 وع عونا نْرَسىَدَل او:نذيلاتنيعضناك اذال يقوى لك نعايتعول معلا نازك

 ب دوقفد دشن ًادرولا ءأن و شابت 1

 ىدتاجوصبلإمَ * ومر هلذامكأ :ءااروسفل» 0

 ع رم هنت مارك قو اود ود ”ةقاثلا نعد لاقي ثيللا كور را 1 قارعأ ىاّلبالاَتد

 وتل دارت هدد 9 نام 2 هقوبتسافينا

 هادانوتبائتانؤلءادان دقو هامعرلاوءاعّدلا لكم توضااءادّتلاوءاد كلاود 2رماتحتاهتبرتاطتام |

 مويوكيلع ف اخأ ا :قانلحوزغ هلوقو  هتوص نادال ركىلتاوهب اصيانادؤقادانم

 انياعاوشيف أ نآرادلا باص ةىلب َباصأ اكان 5 ىدانللا» .ول نعم حاجا لاك دانا

 ىلعب ره ذاربعبلادلمهلوق وقم لاذلاديد شبام يقولك قار داعوألالانمأ

 دعي ىدستاا اود .ًاوهتماوههيخأ نه رماه رشي مول ,موهىلاهنكافاك سول وكشم ري ىأدسمجوأ

 ءا داو بحْدَسكعِي توصلاَىد و توصلا ىَدمْدعيادالا وهده ت وصلا ىدنل _بروتوصلا 0

 أن "وص عفر أواه مدعي اىأنالف نما: وصىدنأن الفوت دن داندق توضلا عقرأ,ءاعذلادوذم ظ

 اذنه ىلا نابنتب ا ْ

 نالوا انيس تبن لوع ١ اعل

 نايعادذانينأَتوَمأ 5 «ال طار ارش هلال د

 داني اون وزجاج + عراة نتك ئفرالدانالال جر
ْ 
 ا

 ا كن
 ءادنلا دلع ن اًدوُثالكانن' :هعدلا يدلل و انيميشن تازة و ةانعم 3

 | اهتمام

 ىاذك رطشلاادانالًاهلوق

 هع درتكهر رحو لصالا



 لصالا ىناذك نوصهلوق
 ةخضرخقو 000

 | ملا ناو ىلا كوسا

 سيععم كب اوصلاوهو

 كح لح تام *« نونلال صف اك

 ! 0 انما م لطف + طا هذخءاملا كدت
 لا فورم هيد دبا واونكىمننيلعنالف كت لاق ا ريملاىدتو

 2 يرو غامل ار نأ هلا“ «انىاطقلا لوقفديعسولأ
 0 .٠ ىداثلاهل ود ا الوصي ل هرم ن مباح لول

 أ كركامىأو 17 يي خس ا وأ أ لقط لوع نممانعملا
 ريا مياده( اد ولانه ةمركلا أ'ئثتالفنم قيدتاملاقيو ءوثئل

 : ةخاثلا لاق «ههركت شد

 3 ل 5200 * فرك تل ئتب تيئذإأم

١ 
 0 انسان

 |هنم هلع ينادى ةنحلالديذيما ارا مَدلاَن دش لولا ق/ نمشي دايو

 || | ١ ما قلو اند لم ثقل لاهو انومتلوانل كيف

1 
 اكنخ

 أ

 هب كأن :قزع ل وب جا ون روكت تينلا قد نعهنالى ديما لبق ع تييرطإ

 ١ ما "ردح ومنثمفىدتلا لعت « ىدتلادب هرضيدرفلا بادعلاروتك
1 5 

 || رعاشلالوقع تابنلاساىدنل اشو ملا اش تناب مرطلاو لالالا ىدتلايدارأ
 : 1 بدبس ء ما 4

 ابجي 5 ١ اهلا عيا ةداتاعبم اب 2 هنازست "اك ىدنلا سلي

 ١ ١ 550 قمار ل ةيدإ اكمل هريغوأ ىدغلا لاق هؤاقي رضا ىدنو

 ْ هد ىلا ا امنيات "5 هر ضي لماكلا كتبك

 لا مليك لعق عيد يضرأو اهلليواهتواديضرآلا ديو

 ا

 | فه وامي سشبلاف ةدككلا
 0 ١ 5" وعسل دا الا

 1 "لا را قسد راوبامك ا د هدالب ركيفال] ةعشنو

 1 4 يب 2

 ا اذاني ا ليللا كب ىبسلاوراهل ايتن لاب و
 ||| قلنىأ : هنم يني دامو ”اضي أه «دنواب اهينيدنأو بمتووفب عائم هَ |

 ىأدغركسئ مق ملاذ اوت راق الو تتأمل كيقو تلعإلو تأ امىأ ايش شي

 ا ي9وع َِه 2 2

 الى قد و ىج بل ىلا تالت 2م ركاملا وءاضسلا ىدنلاو ناسك نباَن كييضيأم

 || ىيئأو ىٌضساذا ىدن ومو اطعىأمادرراكلخجرلا ىدنأو لاصق أ هيلع ىششأوكاذك انيق

 لجرلا

1 



 6 (ىدن) ٠ .ءابلاو واولافرح "+ ثونلا لصف

 وق دس دوو 1 عال قع :

 رم ندم يقاضي دنرج رد عضوا 3 وتنتانلابغم ىنمنم املا كالا 1

 قربالاق ةَِئاَسلاَقْنَر اذ ةاَكلاَوى رقما اراب وو واجاذاةنالاغطمنم

 زبارلا لوق ةّسنمو
 9ع هم 5-<ة5-

 َِن نون تام ىفناب رع 031 راق :و يعش اك

 دقيأ وأب يلم ناك اك عالبال

 هه

 ىحانكلا قم ليسلا اك قافر ضيم مانا فد ؛

 ىأ ةكنالملانمعاخأ يأن ث ردح اىفهلوقو براهاناوسلنيذلاءاذعبلا وقال لغأو
 ا
 وون ومالا هيلعَليربج وس هنوروناوناك هكئالملانأ نعي وك مهدحاو مهنورش

 ويحول بكل ةستسلولا (( اخ ١») برعلانمموقحاعتلافو دلال
 72 ي«ء-وم ه 3 3 2 م ءف

 وهفنالفو ره دنالا *« اودتمفارمش عمات . ًارامو * 050- راك وهو نو ىقناو
 مءمو

 َرْفاىأ انياعنالف ننالاقو الاعب الو ىتتاونالنئك لاق واهّرلائالووهع

 رغىلع كا لئلا طق امىد لاو للملا ىذا (دإ لعأ هللاو مستو

 ابطا لان نم باكرا 7 ةيدلأ ثاذ تاج نم "نلف اكذب
2 

 هنأىل موقسهذوهدتننالأق م 0 ًاوءاسك ؟ لثملا ود نام مالا شوه ىرهولا لاق

01100 

 هيدي بربالل .قوةيدر درا ًاوءاد كة قعخادن اوءادن ىلععادنأو ادن ىلع دن عجب لبقو ردان هريسكست

 له أ ثدنأت نيعلا ضن هلءفأدب رتازوكنكلو ةفاكلا هيلا بعذاك رم رخو لعفأ
2< 2 

 د١ذ١ع م9 ردو 5 | #0 باص سس

 0 ابابا زر ندم اهو نسر وأو لمح اولا لف ىلع البو

 هد )ءةءود <

 هدفا ض درالا كانك هيد مخ ل يفاشللاوو ام ف روعمتح م-ملأ

 لدذةولاباب نضوههي ويسلاف ٌةودْتلازدضملاو# الطف ةرطاممونماذلأ# لاق ”رطملااه ادنأو

 ب ريقذ-_-

 ىتنومركن نالفف مهو ةامأ حنا لاق وانتوا ونأاك ءايمدنء هلك اذه نأ ىلءاذ عب

 الكندر ضو »اي نمل دب هيفواولاةوادتنلام_واوقو ءانقودُلا مالنا لعل دم قةلامالا
 بازع:ثيدلخىفو وناوي رضاءايتبلقواولا نكلو ىَدْنلا ئلامآلا نمار كحد

 و627

 اذكريث الا نبا اق وا وللا جبل مف فاك اماه_مء فم لابن للاى رخوربسقلا

 هوادئائذو ةيدلضرأو دوهفئشلا ىدلاقيامنابي رغوهو ل ني نيد جلا دن يه ىفةاج

 (ثورشعلا برعلان اسال - ؟) -

 ىطيض اذك الطفهلوق
 ىف طرضو*اطلا فب لصالا

 اهءذب مكن مسن ضع

 هييفتف هتك



 (ا) ءاملاو قاولا رح #* نونلالدذ ا14

 هيلع هللا[ هقالوسر ص لاسو نيا اثادّدل َك مكنمو ةبعكلا ىلعةشدحلا لئادوكس كيف ةنؤ“

ا ىرهوما لو كريو لانا مكلل اه نأل_-و
 7 م 3 مم ايس مدشل اقام ن

 حر نب معاهم

 راكد رجاشي أل اود :وب-نع داو وماحنأ قتلا عمو 3 معممنينيحملاةبرسانأ

 يلا نر عتالد .رغلاىرهزالا ودل نيالا سيف لع تي ذاتلا فو ضخم ْنللااهف لع

 دشأو مكاو هيكل ىو عيت خلاف ضوه تبل هلق ىناو قزارغ
 عدس 8+ هود 1 ه7 0 9 يم

 ْ يختار فو عازكن ع بطرلا نمبر ىلا و «هجرشتسا ىكرعقف 5
6 

 دمع و انعم كما ان اوه ةغا فو فان الفكر لاقي «تنذلا هلازأ

 لدا دين عمتك 3 هتشقدشولا عشلبلا اذّهيأالأ
- 

 قمل لاق و قف ةصكه عض هوم نة هس وابن دعانئأ

34 0 

 فيتاديأ غراما بلا َيقلاَتكَ 5 روز نع نو سحأ
 9 - م و

 قيس دشنأو هيما دّشلا تناك اذا عراول هيك الملا و
 ع ه 89مل ام سرع ١ 2, هه ب هيون“

 ب "لقوم عضقسسأ * يب بوس

 دشن ًاَاَرش هن هحوأهرضو هلام كله ىحميلع كتل ىاةيغَأ 15 ل3 الةَتكمالاقرو

 دةفسه أ ىفدح نم لكثدالا هنولمعيل ءنعاوتاىأ #* تي ااوناكموقلااماذإىإ 3
- 5-3 21 
 » 9 0 2 3 ه سا رود : ا ع

 سس اونلاةد_عاوةنحان ااوهعناجْ لكن مد.حانلاو هود سعى عدني سرفلاك هفىقنا

 1-0 -_م - - 22 7 و

 الاعب ى ع لوقو

 ةسدو'عو ست ومدن م

 لاذ 1 هلا ىحاوثلا لال أَتَح ميلا #2 ب و ا
- 

 نالمخلالاقب و تال ثلا تا الا نعيم حئاوت ."ااد ارآل اق و فشلا ىحاوتدي رئابعاف

 اوتو ةاصانوق ماقدر مهلا نع ية ةاماّتلاوةيحانلا اذوب اًمتماناك اذان اسوان

 0 ريكا حاوي مهلعأ ل راك 50
 ستاد عب ا

 ًاويارعالاننان ءدرضتم 0 و مالكلا اوت مولع ىعياما

 6 دودو باه 8 ت ماير و ب اه <

 يارس دل الدم 5 .ط اهصعتاظولظ

 نيبامةاكلاو ل سا نيران را زور منح نما

- 
 و6 - - هم هوما اما مآ < هنو

 اعب راىانما جذل ندب ىرت 00 2-0-7

 رات تت 2 ا
 ىرهزالا ١

 11انسنع 1: بنس يحضن ايدج نتج



 ل بطلا 0 واولا فرج . نونلال صف

 ْ . ليخولدشنأو تعارض

 لوأمراوعلانيلابَلْ هان #4 توليب اره لرسشأو

 بال لع قشر لا حبق اولاد نوعان

 : ماصيلا نايس ى طملااضيأ يهودا. ديسابانذ اوان هادا 3

 و ءضاوو

 لد وأب لأ سيلعب 7 هنمء اولاد خ أن( هو

 نما ناك اموت نا اون اودىأهي بف سرغلا كنا ودجئشلا ف قتناو
 1 8 2 32ه

 ىذا اهريغو ىبمدال لاه نال ذكو ةصاش نعسلا هيفئذلا قرا برعلاد»_ةعجلاى ةرهزالا 2

06 

 نلت اذن مَع أروهشملا لما نييصلا تاذسق هئمو ةصاخع نمل لا

 ىراصنال بيتو فايا قزمسلا يستند هللا مِن مدأ صا ى مو

 ايوللاكو رخال دم ءريسغرظت أح يكس لافأ اذا ايتخ تق اهمواسفانمتا م عاتب

 5 كلدفلاعفب هود انام نق سا روسا يور لقوا ١

 تاي اه سساراج ايد .ه اهلقعي نيسفناو لايعتادو 1
 و هَ ه مه 00

 تا ارت ىود نع نجني # اطالع ذا
 2-2 م2 مو

 مه

 تاب ريغبازت 2س ابنت نمتالبولاا هل تناك ١

 نالت واسم ىلع ةمماثك نيا لءتلتف
- 

 ودم

 ريمج نبتأ او ة باور ع فعلا ةزح نب ىعلاق كرب لاق

 هقالوسراللاةذاردبد موُتاو لسع كك هيل #َ ام كن يصلا لفميتاكلا 5

 هللا قرر دقهتلانلوسرابلاةف ل سوم.لع ها لصدام شيول اقا لم

 لاقذةلا مك خرشلا نيلي دعلااج تو روكل اذهب وخان مهللابذوعأو ارخ

 8 - + و هس ل ا

 ا اعقاب

 - ا 2 9

 موب الَسيلقأملد »* 1 لديك
 19 هوو هديدس هبا

 "ميدل ادعاذا 0 هذ 53-3 مهنمنييحخلا 1

 ادسأن أى وذت اعنب رمش مأ ةلوح ىهو لي ذه نم ةسهااهنأ ميصصل ا ةزج نبا لاقت ىرب نب الاق

 لالخ مكيفوب رسعلا نورت تنبك ليذهاش ايلا قفامهتن مكع نان اناضروارختفاالدهو



 (اخ) ءاملاو قاؤلاقرخ“ « 'نونلا لصف 0

 سس "و هس وه ١

 غطاس عا نم دي :ؤاض كفو در هل ئب دل 97

 مسا و 52
 ةيشازام كد ومْنتيشتاللا فهد ودنا ف 5مالحر ىأ ادن امهتعهللا ىذر زرع نناثد دقو

 نبا 2 رثدج رتفك ءرهزالا كلذاه فرت ر 2 يع نالا وتبالاءداقسالا رغما قاتلا

 000 ١ َ دشنأو طومهلاح لوما ا طومهلا حرتلا هلوق
 ١ 2 متاوصلاود طضلا اذه

 ب توصملا حملي ااذإ * نمل بلاستك نم حرت ةدامؤطيض
 الاسفل تلج ابنا ةرصملا قؤمتو طم لت يشالج لقوا نك امشي نأ ءاقنألا لاق طم-ضمدسقتو "لمكتلا

 خذ 2:اومكلانطومهاا
 نعاذنهرعتّى- ىرعزالا لاف هئنبج لعد ةعينكلو هيتحار ىعدقةيالوم3 شي و ضر ًاطخناسالا نمحرتىفءاتلا 000 5 ل زالا نمد ]عل ل حلا ىلع ال 1 مست الا 6 0 0

 (لقدوت . ىلا ءامضتالا 3 نءرذانم نبات تدكوزم لاك برغل ضع ن 5 ناسخ نيرمكا اذنع يدصمو رك

 ْ ث.دح قودتض ْمرَءىَأن المات دل اودع هرتكف هنأ وداعدف تءعامدل ترك ذق لاك ةقرعت

 : قاع .ماضتاثيدخلا فو دضقوهل ضرع ىأ هلق للا نب رمادا ىتناق نان نيمار

 ىو ةنيفالاكزكداتغ ىذا وتو مالسلاةلعرضالاث للغا4و هدضقوم الكلاب لاند ةعا
 او 2

 اةناو لا نالاق 0 ا جحيش لذا معها ىضر ةشئاعتيدح

 قليلا ماك وو هيسل رف دقو سلات د دح ىف و ثونلا ودمقملاءاملا اوةئاثملاءاثلا روهشملاو

 | ةههمه وي

 1 اتقوا ترا راصؤاولهحّووةدابغلادمت أ ةلدخم ٍإ
 سدس

 قيود ابر 6 ًنيكسلاةتلَح لَ ا

 1200 م هالو هوة دم 1

 : «فرخ دي الادلاذكومذو مشت 03 هذه ىأأ ىدو ىلع ى مآ

 نقرا تاغ ًوءامروأ هنعطوأ اب هيرتيضحالسلا هل ماو لشاب صدع ى أو

 ٍ ل قااكو ممسدااَتو 4 رفش هل عاشو مسند ى لاش : 2-1 ذأ اوىينت ةدوحالبساا

 لاف ردنالا بالنا لعد ىف لأ هسوكف ىو ب ثدحأ ىلع لامكتناو

 : ةيؤرلاف هحو لك ىفداسةءالاراص مترسالا يناحلا ىلع دا ةءالاريسلا ىفءاضنالا ىمدالا
 ه<هو -ت ماو

 زال بتال ل ءاهرس ف ربالا قا ءنالاومديسإا 27 قو ىلع هو ف ن ب صدم وع ١

 رهز نى عكلىربْنبادشنأو هجولك قدانقغالاوُ للا ءاهتالا راد ٠ْ
 .ووضص - هز و هما ءء١ , هي وه أهو هلو

 وم د سويومدب #2 هنو وس نداد»اماذإ

 -- ع سارع ع 5

 ىسعلا في رطل وقو هل ده ىرشتةمأ ثم اوهفرضدا<» و

 م” هموم وص #»

 20 دع ماوقالل ضرالا فو 2 تروا يزد ءاخ

 5 ل

 ىا

 0077-0 ا 1201 1 12120 ذز ذة ذ 1 1 1 ذ]ذ1ة2ذ 1 1 1 12 ز ]1 ذ]1ز ز | ]| |] ذ| | ]| ]| | ]| ]| | || ز] ]7725977 ا



 ايا (اخ) ...٠ .ءايلاوواولا فرج .#: ثونلا لصف.

 نانوب لهأن عت ردنالا (1) لعل اوءابلا وداهلاهتسافذحيجا مهيلاةبسنلاو برعلا

 اوف نء ثحملابهيانعلا و ظافلالا لينومتم أ أمهتغاو منا سلب نوذز 7 رياك ًذيابهف

 لح ناكى ذلك ولا يضر ديكس كلذ , وعلا نمنالذناك نولوقيو

 اف روكي قيامها ودلاو فرعلامالكلا بار عاوصلاو نيينان وما ةسغلب ةفرعملا نم

 ب مرعلا مالكت عافت اوهاغا شت رعلار توءاتن اواو كمان 90١
 ها.
 قت لذ بظوبسألاوةفاضإلا وربك ؤريقتلاو عبادة يغب ارعا نم فرب

 اهنعمهضدبذش ناوأمنمز كي ناواهبقطنيفةحاصفلاىفاماهأب ةببرعلا ةغالالهأ ن منذ نم

 فيس 4 5م د

 اذهساتأ هن نم ادب هس كازا او توذفىآ أعئاش .ردصملضالا وموال دز

 نمدعل ريشلا عدي ص مقر ءىأ أىثل|تهتقردصنلضالا قدقنلانأاكملعلا نم لييقلا

 لاق نحو ءهشناهاكت دودملا تناكنا وةيعكلاهي عل وو رع هللا تدب نأ 6 1 رمل وريلختلا

520000 

 تان حور بحرا 35 تار تمعك محبا 1 البلل 9-2 وَ 2: 1
 ا

 تدل نع 71 3 98- يل د

 تادماعتيبلاوك نو * تاهل اهب ودع

 فنورطتما ملا برحلا مالك ميفو ليلقاذ دوو“ هيا ومش 2 يصل ع هل
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 / جف تاب اذا تناداول ذهل هجروا ينو لانم بورش فعأ ةرنكصو 1

 نكد صتركأ لوح تو لاق ىربهوملا 8 8-5 د : ىدنعج ف وملوك يلا ١ و »© بع مهد هم 9

 ينو ايا اتا انوش رملاةوبو عضوا دوسالاأ 5000 ؛وبيذهتلا» نس

 هنالكودلا ي ؟ههنمو هقارس انو واخ ىلا ومدسقاذاءوقاخ تكلا ابا اوجن 1

 اذك ىشلا تءذو هلوق 'ئثلاتبدخو هالو هواه بماء مات وحب رزب نبا با الوعلان وو دولي د5

 قو اطومكم لالا : : ري 3 وو

 ىذلان ع تيحن بيدهتلا «ء.وعات هو“

 د نءةدايزوءاطادشد دان لول انتا دامزب 3 ةكفعت ا

 مودع ! وصلا ثدللا نيالو مان كلونةك بسلا لءوهانغااذهنأ اكو واخ موقنءجلنل بدو

 معا 5

 دهعاىأ ىتناو ىو أ فاز ءالانبا هيلعدقءا اذاهيلع تاو هيلع 2 ينال

 دشن أوت اوهلات يعجب و دقعا هلو ذل ىتناوئشلا ىلع



 (اهن). ..  ءايلاو:واولافرج « نؤنلالصف 10

 امغاليتو يلع سطو اذا لعم ضب اماعاونرطضاو مد باكر للاسدا 9

 الو ىيصوأاضبأ اهط#وفاكتلا 8 2 2 هرج ٍنسىلَع طخ زطو منهما نم ”الالوزنل ل فدي رمت

 ١ 3 3717 . زها اجمل بأ ءيىورزو اوم يطاخت هن ”الءايلا تام“ ايدو

 1 ...٠ ١ اضيأىوذوتناوزلا رهن الاؤعولاك م ةيشرالا ف التخلا موقلافاتْحاَو ب
 9 1 ا ا

 ىرنادشناو لوقلا فادخاو حاملا ءاورو 3 هيبشرالاس ايتلاموقلا ستلاو *

 اضعها
 اننا ل

 تو اهيلعىَدعب 35 هيأ دولاب هذال

 م ع
 0 و ىو مهذاو يلاعت هوقاذكو عج مهفد اوال 6 اونألا
 ليزتيتلا فو هسحياناذاهوأ لب .حرل اتوا اج انعهصتخا اذامامتنأ ايو وقوي

 َ (نانث 01 ودك د يالتعرتا هنهتف نا

35 

 لق سده مو 6 - 2 6 َّء 1

 ا 0 سلا هرم 4
 1 5 0 اي و اا عساف از وات م ظ/

 1 رت ذة .٠ و همس ادع 37 , ٍٍِ

 | ْ 1 5 + / دوعتيدحَتامباكلاع رك 5 هلمتِدَحوف ادلب

 ل يدهم فوت باص لاَقف انو دما تعم تلعن

 00 "ل 1 هيشنأيفاسكلانأءارفااىوروأ

 1 00 ايكامهوامثم لا . ىلا دقو ئحاصا لوقأ

 تيئاونملا بملأ بس ل ارفلا لاف نونلا فذ نابحكدارأ

 مومو

 بطر لا اولك يليق بط رلااواصأهجبو لك ساشا يتساوةغينحوأ ءاك- 0 "هللا |

 أ 5 دشنأوءاناثا رض لاقي اخت ءانسإ لكيبمحالريغلا 0

 أ مقوودع - هدو - زووم 9 مس

 ا 5 "5 ثا يا نانو ات يدقاب 2 القاس واو 5 آ1بدوخدماو

/ 

 (|نبهرشلاوو اولمبيا ودع ضوم روك 301 ة ورمل اوزلاو
 1 0 هس وو

 ْ لاللاب وأب لاسب لعب 23 هنود 75 ءاصربلا
 يهمس <

 ًاورعبأن ءتبكسلا نا هركذلااذكو لاق ةدعرلا هوة معمر غءاضم اولا ةئاوصىرب نبا لاك ؛

 يبول لاقو بلاص تسيلت ىلا ىلا زارا يغوهفاهيشلا ورم ددالو ناو العلا

 "سنو ىرغو طامي ويساهاكح" هليسقة يجاوب م ءاةيجانو بلاص هي كوز

 برعلا

 ا 2 ل ا ا ممل

 نس عي



6 

 114 ا ءانلاو واولا فرخ نوئلال هن .

 انمنالاكوأ هنن , زشءاودلاتوكارقلا ةسأ نطرالا نسوان القبو ىبالازعالا نئا

 قدمق ا ءاوذلا فاَخأىا ارعالا نا هس ًاوداطلات وذو ةيطاطول ود
 هَ

 ولورا نيل قولو ناو ومقالا ًاندشدح اذا 6 .: نالفاحتو

 2 مورس

 لاقو 0 ةسحان كاَذكو هنر راس أو موش لاي نينا نير را

 اديارلا 05 ع 8

 عرولاةماتكلا هدم ميالام 3 ىناكئاسفلا بوت رف

 ان نامؤموف لوقناك م لمن ىولافاو ىَوضْلا م ىو مهذلو نيزعلا ليزتلا فد

 لئمة عاملا نوكي دقو حالا اك ةيكالا عجب اوهراسك ىلا لمع لاو فاس

 ثدد-فو ”اردضمواعما ىوشلا وتلا وكي دقونار نالاغاب اول دقالاتقيدلا

 م حا دقو تتح اوناسنالاب لاخلا ىناماو 3 بخ ىنوع وكي دمكمموللااعلا

 الىأ انيحاسشوذ اننا الة باو رو كلاثل|نودنان“ احانسال ثدى و. ءامخناو

 هم وف 1

 قنمدقا لونا 'هنهيردقل رك ل عشيد و هوني ل ذناله نعني

 هال 1 ارو هس ”ملاعََم اوفّلاطدقأ سانا لاا مل امونإ_بوهيلع هبا

 5 2و م

 ىلصشالوس 5 نمتعمكأم هللمق امهنعهللا ىف 3( درع اشد دقو ةسمجأن انأ ىف أ ىأ

 اديشن اطالع ةَماََلاَ وب ذبعلا ىلاعت هنااا ريىوصلا ف سوهيلعمقل |

 ليزنتلاقو نوراسنلا لاو ىو او ئالذا مفرثك, عب ةاانمىأ ءاجنوءاذيىهفةقاخلا

 ىلاعت هلوقو ردصملل ماقول اوىوةوذ مهذاوردصملا نعمىفاذهلاق ىو مهذاوبزعلا ْ

 ىضن اوةرآ 12و انمل درا جانو ةفاشالاوةقلصلا ع نوكب نزلا عو م نعوك ام

 ىرنيادشنأو اوُراَستاو حان و م ل |
 -و دمك

 انيجودق مول ناطالم 7 انيكتيو يعلن هو »* ايا اعزاز

 اوساستسا ملفي وعلا لي رتلا فو ا ون مودة شايف لق قالو وجانتأاعّئلاو

 لاقو» مولا هلاناوخطامو 95 016 ينعمون اكاوزتعاكأ ايو ذات

 كورلا ليث نمي ٍ
 هم همرإا ل هب وو< مدل هام 5ع مو

 ةشرالا تارطضا موةلاتنرطضاو + -رخأ اوناك مول اماذاّى

 2» ب نواز تسأل 5
 م

 تلاوراتتلا ءمعتأ اموق فض هنأ ةريدغو ىدالا نع ىاجرحلا ىتذاقلا كح ىر الاف



 (اجن) :١ . .ءايلاو واولا فرح « :نوالال طف الم
 همس ا عسسل

 | لفل رورزادلا يتلا امج فم اذإ هسحتساو ريواَتْرَحَو وهلا ناد ع

 ايلا د“ ناسح نب نجح رلاد علاق
 وهاد سمو دس سد

 تملى “تي رزاملاًةسْلج 5 اهلتدراَش تراس

 ناس نينجا راادبغت يدشن سوقلا ةدكأر ريولا ىتماسا :ردودلا يع يشجا وو ريو

 قانةعاشررب ثيدحف و وعلان منراسلا فامح رك هالو لارا وأ انه 1نزلاهمأ اولاك

 قل اذا من ىنأ هنملاشي ريالا الافرع نم هنو أ ماا سبام وضوات ا [ييف

 نعمتلازاوهيبقو نابل نول ارنا هنعتلالاو دنس باس ىَتقاذا أدان هوك
 ًاهسفننعىذالا عطقمل اك !معطقاذاا علو ةرحشلا توتَت نموهليقو مّسَلاو لعلي هندب

 نيورعثيدح هنو اهنا لطي هن اكضرالا نم عفت اموهو ةوصضلا نموه ل مقو

 امرتك أقنع رخام ى أدر ندرك ىو دجألاع دل د د يك هضم ىف لل يق صاعلا

 ظ قابلا دربعبلاٍدلجاَخ ىمتالساذ | ةسحنأ 9 هنعربعبلا دج توك أون مرو ةءاصضلاو لدي

 ا 2 وطن يصب طانعلاق وعلا انتل اووكلاو نعمتك ارو او

 املا ير افومانسا ناجي ضربت 5 هلادلم اتا ءاوغا تقف

 (ناطفلل باتجااذا_.مسسف:ىلائش لا فيت نرعلا نال دلال ابملاَفاضأءار ذلالاك

 الم وعرتباناو ءاضيأر وق ناك دامو : ةرخ "الار داونيبفبلا للضيوروكنم

 مكس ا نيدب زيل

 1 كمت هينا ند و تو حذكلا كو ىولن أن مسواُ

 ْ نر زك هييبوتل غترة لبسافا قر مهلؤقتيبلا ذعار ةلالوقكَوَقُي ولاق

 1 قالا هك لاقيالو لات دب زون لاك كلذكو كسلا ةبالوربعبلا دلت دوه لاقي رج نع لع
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 ا اةزو ردا قلما الش اوباكرخ ١ نتيكح اا نبالافو هدير ' اسود ةضاخ 0

 سبل نمزج ءقلااماضي اكل اوريعبلاوأةاثلان اب مائبمللا هزلسلاةدالو

 |عقتزايؤهوتو تلا ن مهكره دأ أليقوهريغوريعبلا نعهتمقلُ اذادلااتوضلاقي بيديتلا

 ةوحل ةريتسا1 تالا ءاضقدارأا ذا هن هنأال انه نمد ةوخأهثدملا نمءاضتسالا نا لبق هو ضرالا ن4
.- 1 « . 2 

 دينعلاو ضرألا ند

 ةمه م < 14 ىو ةددل دوم جمع

 جاورشي يشي نك نكيتسملاو 5 هنوقعل نكون

 نا



 الإ (اث) .  ءايلاو واإلا فرخ + نوثلالطف

 اهابأايسانؤ هيجان .اهارتبك ار صول ىأ لاقتو

 و” ث دس نع وده

 لفرافة ميسور 27 اًدْخوَبكوكملاز ارعمالا عطقت

 هاذعم اوهتسافبذ 1 قاس ذاث دلل قو 53 نضال ,متساو خازم -عاوقبكأ

 اذاانلواداعز, نامل لوق هتمو اوصاسادقاو مز مااذاموقاللاقي و اواو تسلا اور

 ٌقاركدق ىذلاٍناصسلاَودحلا و معين رمااذاانيماوه ىلا اذان ل و انو

 ليجلاف 5و اجو ميراقخإ ملون ادسلا اودىلبقو تسمم

 ولا عضو ملا قاشياو 5 لَكِ يَواعدلاَنم سل
 - ةسو

 فم لوو كتان #2 قيدص ل عنوكت نأ نرحأف

23-06 

 ا اكتساب اهلاغقرق ةنشإ ورحم ًالوالت 01 اذان عشت ن خلوي
- 5 

 0 دوم ءعو 3 عه

 ناكمع اغا يأ ارتلنرطما ل ًاىثءامتلاّ د نيأدسعى نع حو تاوةباصتتلاتيقأو

 اعذقو طئاغو عب رنه انبلا نم رذاموُدعلاو هرْعسْعسسلا اريقواهانرطمأىلاذكواذك

 || عاركلافو هتمةراخلاب مسصتلا وعلان ءءاملابلاستغالاءاجتسالاو اوك ُباكلاوناسنالا

 قع دك قاسكلا انتر ردها 15 ةراخ اوءانملاب تنس وناك امدمئانىذألا عطقو»

 ءامعتسالاو طئاغلاتأن 0 ىأ مانأذهماتامو أش نالف ع امنانقد حاجا 'كيغئافنافلا

 ايا 1 ثدى ألاقي 58 ا -غوأوتأا عض هوم حسم ىأ ىصتساو أم .وأر دعما

 هن طئاغلا نين أ لابو طوق طئاغلا ىلع سادئاذا تالف مما يمدألا فاق اهئ اماحنأ
 همآ ىلا ووبع م موب 2 نإ د همها وم 0 وو
 هش ةرذعلاول اومدللااوك ماعطلا ل قأ ب رعل ا!ضءتلافو هسه طئاغلا ات حاضصلا فو وح

 قَد ىكاومال بهن ثيدح فو اهبطرَتطقلاذاحادعلا فو اَمطقلااذاءلذعلا تاس
 9 م هب ةعم

 ةنتهطقفتر ءيشلا ع نما يشتد اونا ععهشتم 0-2 رو عقل ااانطردعوو يشأ

 نمله اهات و او ةريشلا توام اهلا مع هةر هشلا نيكس 20 تقسو

 هتعطق :رهشلا ترصتسا و54 2 ترف ًاوءانلاوةرذعلا هعطقل انهن ورا قءاعتمالا أو

 اضغلااخكلاو فاس فو تءطقئأ ر مهلا نءاسنقت أَو هوشه

 ومص © -

 ئيهاسة اخ ضر نال: و ةامعم داو نوصغلاامنلاة فينو أ لاو عطقلا نمهلكو

 ائلاوان_.مغاهنم فاى ةز 5 هشلاءذ_هع نما غىكأو ىسقلاو ىمدعلااهريصمن

 (نورشعلا - مرعلا ناس 2(



 (احن) .  .ءانلاو واولا فرح: « نونلالدف 3

 9و

 ىلذهلا لوقو ا ا

 م هدا مود ت 5و. 5.

 0 1و »* هقد ثم سدنلاَو رماعاجت

 هدم عض

 أ

| 

 نمد ىأكلهأ و 3 اوما ىلاعت هأ اوقف سايعلاونأ لصو أوف ذهل فيس ةالادا ارأ

 نعل هدد هعاتم ناو فار ءالا نشا ع نءاهصلخ هتحاسهنم ىصتساو كد أو باذعلا

 0010 ااا راواراستلاو تلتف يونلا توت ىشمز باعت

 زيزو 000 كندي 0 آوقو 0 و كات هتنتظف ليسا

 ا ةيالو كندي لاعمنالق :رعتلاهبلعك.ةلنوأ رونق ضرالا

 اريقنا 57 مل ناكملا وفل اوديزونأ ربع كف ناتوكتلاناب َرغ

 0 ةويفماسلا امةلَتسموا هةتسماعيجسمادنّسف ىد دولا ةوغامفةوَع لبا اوتو ىداو اللاعب

 ُئَط وادب لس هيف توكيالنالةو وهفليشلا» واعيال ف رمد لوك الا نموهٌكلذكو

 | 70 00 © رعاشلا لاق ليتلااهواعيال ضرالانمتولا ىو ٌتدَملَبلا

 كانا يعقل نم كوبلاَنا * وف لش نأ ى شرع نودأذ

 د 1 : ىلس يلا نركز لاثو

 أ ايتنانناك او 08 ةودب ناك نامل رمل

 ابها اد قرع فارعالا نب قرا فانا 0 اذا هضرأنالف ىَك لاقي و
 بهم
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 00 هيسرفرهظ نع لك انعم جي هنا نمّاسنالا ىزعي هال 2

 ظ ءاهدع يلا رد وقود ردم اتا دقو ريسلا فدع ريسلاءاصن ١ اول سلا هلال ىذلا عض طوملا

 |اورصقواوت4 امل اال اوءاحتلاءاتل اولا تعب توت رس أى ات توتو عد رس حانوشو

 ص. فاكلااواةدأف كاملا اولاهو * اهلا اهلافَتهل دس اذا 0, رعاشلا لاف

 ظ كاذفاكك امأتيتاةفاضالاةبقاعممالل وفلالاّن ال ب ارعالا نماها نش هومالو ناطالاب

 1 راشومز كتم اومن ىأءاملا املا ناب رار ارشيد ا قووعنموأ دب و

 ةيسصاقتلانلاذخ أبانا ثيدالساىفو ةعرسلا ءاحلاوءاقلا او ثاىأ ارمدم لع_م:نوصنم

 ثيدطلا فو . مهانف ران عىوراذكف هريث الانبا لاق ةعب درسلاىأ ةيجانلا ةذاشلاو

 الواهرب_ببضرالا عطقت ليقو ةسعد + رستةاجتو يبان ةفانوتاع ردم أجار ص ىلع كون

 جانريعبلاو لاق اهيكر نع وكن ةعب رسلا ةقانل الا ةيجانلاىرهوملا ريعبلا كالذي ف صوت

 لاو



 انه (احن) ءايلاو واولافرح « نوئلالصف

 قدزرفلالاه اهوُركاذتأ

 0 ”هرئار ان العيب فو #2 ةمقم يلو لما ىَرادقانع

 فتأاذالخ راو ةماشر انا رار فنا نطو ىرهوملا |
 كى

 دعءاملا نمءاشرلا هادم يقئلاوىتلاو ةداع اىذمو وهون 0-0 "ا .! ىلا نم ا

 0 :الصأ امهتند تاو لك دحتا) الثال_صًاامهّلد و الا نءالدبامهدح أس لوءاقةسسالا

 ءاشرلاٌنالهق رار اذا هوت ىنلااتتن مريع امافهلع هله-فافامتشاو هيلا

 9 نم

 نالت مغ ع نمليعتىنلاو دقو ىرمس رنجت ومالا الواو لعفلا مالو لاق رش وقري ا

 ءامل !نمالد.ءافلانوكخ:نأز ءو< دقو ى-نءالاق يدع ور ةلزنجايهمالو هيي ا 1
-ٍ 

 سلا معضاتد فروا ذولا ؤيو

 0 مدار -3 هناي م نانا لع ىو
 هدم ل ي

 هدم_سنزءالاق هنيعن عضومدوذةءاثثلاو هناي اولاقموعمست لولا ءاغلا ىلعاوعج اهنا

 هاما /(اخ) سال ث ن' مدعازمهلا نمدل_هجنلو مالامالءاناهاناتيضقامناو

 ىارلالاق اضكىضتساَو ىو روصتشاخودودم» جوارك[ ىذلا نم اللا ْ
 «9 -ُ سام و هدم

 ايلخماشلا ىرقزم مو نأ 5 ما ركذ زبن ملت الاف

 قالا وأ لاقو

 مصرا تاصقارلاَبَر اذه * مك وات أواوكتسافت لامأ

 قنص مويلافىاعت وقام بعرق 1 هتيفوىرغتأو ةامئكْنَدلاَو اذكنمتوو

 اذا هنأدب ايرب لعب ال هلوق ىرب نبا لاق لعفبال لوق فأنت لطشبال بأ ءلاَكندَس

 ايحعءاملا ىلعو فطرابمنا وناملا موش لعب نال ك لاه هاف ل عفالبءاملا ى لعند نان الامن

 امأو نينمؤملا :كادكو زيزعلاليزئتلافو هاو هللا انو موعلإ انذاك اذا هلعفي

 لوعشملا بصتو لءافلا عضومرد_كلاةماق 1ع لب لنمو ىن كانك زأرقنسنءارق

 لحورزعهتللالوةىف ةعراشملا فرحدعبام ف ذحا# ين ىنوند- - أن ذح لبعد ال ” حي رصلا

 710-0 و هر سد

 ىالاماللا تق نالاي_ضام ناكولوىخ :مالنوكساضي أ كلذبدهب شدو نورك دس أنور د

 : بقنا لوقهيلعوةرورضلا

 27 قة مدرع )و وس

 نيل ىداولانمٌتَجَرحاَ * بينص نم عااطت نع 1
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 هبتك امهريغىف هرئلو تت ضسدس 2

 هيرييم



 (اثن) '.ءايلاو واولافرح * ثوئلال كفا 4/١

 . و 6 8
 لاف هنيعبءامناودلاو هفيعنعضوم ىنلاو

 وترمر) ريد دع و مسا ةهوهث ومسك سو ند >7

 تقثمسهقناوسلاو 03 كانا ءا اورج رش

 8 وزعم فئاطلابء عض ويا ةواملا و ءاملاح نتن من وب ن كومعأ ت راكب ضقلا سعب

 ظ ) ام م( ملعأ هاو فئاطأ !نمةوابتلابامون لو هيلعدتلا ىل_صيلاَبطخحتي د-اطافو

 هة)»# وهم ا ل ل

 مد_ةندقو زمهري_غيمرواذاتانوهئاوت وشي كام نموضعانو واو داوك ءيشلاان

 وم ةو< هما هد د ادع 99

 اكيلعئ ردو هرةكهانعمل قو مظعيوهر مج سلك اورج ود رع نابع زمهلا فاضيأ

 سانتا قيتتنو ريك ن طابالو رم هاظدل سيينا ذه برشا مالكلاب

 ساق عدسه د

 ا همروفتاسنإف سك اذا اورخأتاذاَىنأ ىلا ارعالا نيا زمهريغب و زم مأشسر و . همق لاقي

 ا و

 2 لم هدحاو نوالملافاوتلاو نعلا 0 نمدونأم 53 اند يزلةا فمش ماو اذا نأ او

 بيتل ربت اديشنأو هر دعاش وجدنا تيك اوت دلي اك «(اث)

 ا هومدوم مهدد ا

 أانيلا هرهطأى أ هليقعالا لع انتقال ار ذ ىأشي دو « ىرابحاعحر نا ماق 3

 س وو يق هدو و هه

 | قت تاماتلا تيدحفو #2 نطق دمع قول نيحمكلكو 2 نزامشي دسفو هيا د>و

 لاقي نايتتونا اوتينتوكوأ نحن «لجرلاو ديكر امانتلاو نامخال ع نطاوت دنع

01 
 | نمق تش قتشي الملا لاق ىذل نو صن ءوبألاك لعفاثنلا ن «قتيالوانتلا وو املا نسسحنالف

|| 

لوب ة نصف الح بأ هبا ثيددحفد هف :رعنل لاعف ان
 ظ 2 الو | بيل ةلإ ل مق

 ا ا[

 | تيدا توك نم لاقي تان كلب ثايب انغمدسب وألا خانت هلو عاشتالى اهنا

 ا ع - »0 د 5 6
 | هسا نكيلهن !هانعم كح اه نبا «4فعريخ ااهف هل .بنيدج !لاوو يكل هير 1

 أ وةس

 ويح ا ني قسيسلا# ةنعدنربخ أ الوقهيلعاتو تالرلاوتاطقنا [باَتلَملاو لاه, يل نسف

 2 و سم

 أفا او نمانلا ف ةعبقولا ونال تي دل اُثوَتتو اًيو*ادي ودنا اولا هك انوا

 ٠ لاقاذا تأ الاقي ارعالا نبا هال يب ام وهات أاملاقي ن حلا أو جيببقلا ىلع قلطي مالكلا

 |سايعلاابأت عم-ىرابالانبا لاق وش انءدقو ب اتغملا كاَنلاو باع اذاّىأو ارششوأ اريسخ

 دشنأو فئلالا,بتكيوهبوثدهبلعوُش وهلاقب رشلاوريخلا نوكياشلا لوقي
 0 ووك د5 هو و لو. ءي« ىو

 روصةمت دهم ى دا 3 انتل رج لماك لضاف

 ااهنوعيشي ىًرابخ' الاقوتابم مدفلاقياو ىلا ارسعالا نا كلذ لاهتلاكرومات مق املاقي رش
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 ىأمهكاَكم وهلا قات وام و ركن, ىاًةيضاملا مهمأنأن وانت 0 ىوقلالاقو امن .و 1 :5 و

 اهوركص اد ١



 ا (ابن) ٠ . ةايلاو واؤلا فرح .* نوزلال ف

 ناولاك هزمه لرتفهتلا نع أوه ىلا ت اكسل نبا هد لاس لهآ هوزمهلا فى نتلارك 1

 را ىلع قرش نالو دق عاف رالرالا نم عافت :رالا ىهوتوابلاوةوملا نمئبنلاتْدسَحُأ |[

 رت نب سو :1لوقامأو ءاسأ مح هلام 'هوخصتو لوم نعم ل يعتو هوزمهلاوغلصأفقلطلا

 ىدسالاةداك لَ

 بقاَصلا ةورذ ىلع موشي هاو بحل ديلا ىلع

 بئاكلا نم نا اقاكم د ىلا بت
200 

 رفاوملا اهلَكاذاةرايطا: نماينام ى ولا لابقو يقاوم رلابئاكلاو عت :هرلا ناكل ىلا لاق

 ىلع اش ماقولوقي قرط وزاغلشمبلا دحاولا ااهللاة .باورآو ولي بئاكلا للقيد

ّ 
 هيا 8 الا 0

 ويلا علو بئاكلا فال رعب سدر منوال ةروالا 1

 ءاتلانىوربو هن درض أ لغلا قد اة وشاب رااوف فرم |تلطىأ 6 0 ا

 ابنا ارعأ تعم ىوضلا ذانعمو لاق ىتولاق :رط اناا اويل كا ناسكتاالافوثوتلاو ا

 حرطاينالاونيدثلا يلع عقلا ةءارقلا باجل لاو قل ىلع ىلا ىلع ىأدْيسلوقي ظ

 ريخأىأأنأو 5 نمهقاقتشاو اذه نمتاآر ةلاام عندج ةنيدملا لهن مة نان رمهدتؤزمهلا'

 لثم الف هعمل بعت نمازومهماكام نأ ح ولامع سالات ال ازههلا ل رتدوحالاو لاف

 ةيعسيع او ىو اينغأو عون ال هقأ «ءمخ ءانلاتاوذ ن مناك اذا ار راو فيرا ْ

6 > 
 د1

 سجن + اولاق ليلقوهو تلا قءالعن ا مَآ ابوس تاقتزمع

 روع 1 لاول حلاو ةراكلدز هن كرتامتأنثأ أنمى ”نوكينأذو دف »اب مئاوب و ءاسُْلأو

 و هةر

 ينل 0 بح د .دوكينأ ا
 مه

 تاخد ديالا سد 50 ١

 ماه ددءو د و ىءز ه1 و س

 نأ آلا ذايب ىلا نيعنيبأم * اووي م رادمبلا#

 ىاطقلال رسل نود ماشلابناكم يو دعضو «فروك ذووق ىوزو

 موو ج6 37 دى وة+' 01 © سمد تدفع وسم

 لمس ملا 0 2 اب تسل وانس ندروانا

 اذك ماشلاءناكم ب و هلوق

 اركشم لصالاف طمض

 دروأو ايكنتولامفو
 اًضيأهيفو كلاذك دهاشلا

 لصستم ميسسلا طوطخك

 هعينصم تك ىرتاملدب



 همه م <

 لاق طاغد_ةف ةرباحلا تودوح ىذا الا ىؤْدلا لاك نمو + مالشان هر درقاكى أسم #

 ١ ةرقشاذكووأ كالا“ احلا ماا * عئاترلا ضوأ هك « ةغانلا
 زوم

 ا ةغلئاثكاو اصخاث ناك 0101و باجفلاو 0 بتهم كؤأو سى ع عفسو +

 ةرضنانت (:) 5 "ناوي د زوو ىو م ويقال نم قتلا كانكورادلاىؤنف

 ثندحقو ةدجاوةرم ةؤبو 33 انيبىحاص ال 2 :ليطظو الافات ىثلا نع

 ست مهدمع © -

 ش قاَعىأوما ههه فعالا نلعشمقو و مهنع هاممع تننفدق و عمر# ه ىلعانمدق ف نح الا

 ا هديسسنبالاق كالوس هَ رطل عيبا تونر معقل *اك هيلارظتلو

 و و همس

 ظ د ل عطل ذا فيس ناب ايفو لك ةدحاولار 1 ةوسنلانذاربال

 ٍ فو د لوقو انئاذاو * لاف هسا ارذ كلذ كو هفاوب هلرأ-هبابونيعلااهلبقت

 1! | للة ئبط ندم فو دق ./نالفن ءنالفامو ارق هيدسجأ لأ شرالا ا

 ١ نمط سا ارسفلا نعى انه عقارتملتعا كيدعىف ونال َتيلوامدو
 || لالافو ىسفننعدنعند أنهي أو عاشو قات ىأوشي قعئذلإابتبيذهلا هيلع دودو

 ' لاق ديدعلا نو ةبرخاىيئاغلا كن عقدي دصلاّناىأ 8 ديدولالكن+ىل كذا م

 سوم 9و

 ةتعبت ململات زمهريغب ىلا وهدسعولأ

 83ق2و

 : باب 6 باعلى 3 ةيطي بوب اهل فيولاَبَص

 : اوبن فهلا نع 0 ا انا ءايئالا نمز مولا لص لاقبو

 ايم أو ءَء و هه : © 7

 | دشنأو ابل .ةرهظلان ملح رلاوأ حرمسلا نكس بتال ذاوهلبازذوستو اومن ىشلا نعابتورمصق
 تبدو (ي ااه نم بص نإ ا 716 ول باو لح د ازعج اذ 2

 اذااوبتنال_ةينابتواهتمّ متى أد رهط مرهظةلك ألك ًاواهنمتنمتلوقي همك 12 ٌن

 / تبل ىنلا سوقنا انااوفار الانا كعتسءالىأهتلأسنإ نيد يفشل نالغلا يونج

8 
 :هلاوسلاهدسسن ا عافترلالاوُلاوةماعألا وبنو ذولا ةوبذلاو تلاشى هريو نع

 اوتار
 ثيددللا فو ضرالا نم عتب ام

 : ةضرتةنالك وأ

 ا ضرالا نم عبرا قرشلاّولاونواسلا ملضرالا عفت ماى ىلع قبح ىلع تعضوو

 ضرالا م العأن ملا داو يقود ةعنت رك ضرألا ىلع ىأ ىلا ىلع اوأضلالثي جلا هو

 مدقندتو هنئذتيةنالكلذ وللا قاشعف ز ًأهنال ىبثا اناث سا هئم :هوممضعب لاق اهبىدتميىتاا

 روك



 ١/١ (ىأن) .. ءايلاو :واؤلا فرس م نونلا لصف

 هم دك وسوم مر

 كراد امشتالوو هس #3 وبلاد وو

 مآ اى 0

 يد رقوىر ”ارىبا انائيعت 0 مدس
 لن 9 04

 نمضجنف ادم و دارا درك ا تسلا ا ىنعمهن امهذحأ ناهدو هسيقىف "ان هلؤقدريملا لاه

 لاقدقو يصأ!فورعم او»لوقلااذهوروصنمولأ لاك ىن ءىأن نععتنأى ان فرخ الاهجولاو

 دشْناَو اأن مصايد نع عمدلاَتيائثيللا

 ود س هو يآ محا < هوبا م

 عياصالابا وليس ىأني بن اس 03 نتارعب نمنع 5-1

 م

 قعاانودعباذاىأثن ىعذالف يأن لوق:نرعلاو اعلا نملاعتفا ءاغتبالا نزوبهنالاولاق

 ىانلوقيف وأ ل يجن نم مو تاز توف اووف عزشزوبنالفف انو بقل ىلع عابشنو
 و 00 م

 لوخريقملا بلعث نع ةرتخالا قبلا لانى عةزمملا د ىودلاو ىاتلاو تلاد ىؤلاوَكَ

 لاق هدعب .بالامثوانبج ليسلاا عقدي وابا

 -و ه 7<

 انيلبدقو مايلتا باسو 0 دامر ىو دف دقوُمو

 ضم> ع ه-

ومي "01 عيبا دان كاوا *« لاقو
 لثمىلقلا ىلعءان ”1نولوشف5 :زمهلا ن

 ليليلاد ثنو ازا هنملوةتهذذاامونىأتت اوهتلع هي أنأ اوه 0

 هم . قب دس و مخ نإ 7 3 يوك ١

 مىأن ل .ةتسملا نوكمف» اناس انهلعفردقاذا ا ادهى ربي الاف هر تاقهسلع

 ةملنا وحبا ىلا دنا ةراكلاةرسكلا عت نو لوك حو ربأ وز أ 0
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 هه مودع موو

 ىونل !تيانوايؤن 4 تلمسابذلا تي ًاورطملاءام.ل ديال /ءابدلنا لوح ةرغح ىؤنلاحاصتلا فو

 هو 5 ا وذ مو 8و

2 
 يتيما م

 ةمرااوذ لاك هموت انوُكتانناكلنكو لاك عياصالا«اهلسى أبي ' م«
 ةسود# سول وعم و و5 2 ه- 932002296. 02 2 يا

 معدل اى اواهيرأ #2 يدل موسرلا كتفاشو ام 5 رمذملا ماع سلا حباتهاف ترك ذ

 تفقواذأؤ اديزرل همه ت لقد ءلعتفقوا داف هحلص أ ىأ كب ٌوُنَن هم أ اذا لوقتو

 نيعنعنا كلوقك كيو منا لاش د وادي زرلوقناك كب وذَنلوةتف ىريت-ىلغةَر ههأا فقم

 نودىذلا رهن اور طملاءام 001 ابخلوسيو نأ نان

 عمجو مكيون اتةعاجلا وكي قنا نيسننالاوكب احلا برم لانلتن موق ال اولا

 ا طل الاغ سموم تنل اوان اءؤنتمأنت دق ةو لعق ىلعك نابل 5



 اذك لا وأمعجلاو هلوق

 غجارتاواطوبضم لصالاب
 ميلا با نافوكحما 5 ةرامع

 هيعصمو تك انددع سلهنم

 (ىأن) ءايلاو واولا فرح # .نونلاو الصف 1

 وعل ع 5 أَم د وهدلس

0 

 ىلا هز الل 35 اناشيد تاور

 8 0000007 ميسا 3 ؛ واملا فةسغل تاما

 ىلارع هالانباذشنأو

 ميلا ةعّدللاكءاوعش 5 ةياع اقرا ىوام

 | قموهوأ قم نيكل ماكسي ةرصبلا ةذاج ىلع ةمدابلا اشيا دعردزالا لاقرب امادارأ ف
 نيالاقو واعمل ىهواخاوملا ةدحاوةاموملا ىرهودا عم 7 ةواماها لاقي عوني

 ظظ0506 او اهكرخلافلادواوتملقفءاضموه ولن ىلع ةومومو)_صأةاموملا حارسلا

 ةلاءانسأن ميم ليقواضبأ كوة رضا مس دم «(0)
 أمساةيسشيللا ةأرملاتيعسامبوةدر

 ْ هيرولاخنبا نع درقلا يلا ىرب نيا لاقو ةستملاقي 0 نسل ىف الاةدرقلا نأ اوعْرلاك أ سها

 لامأ باي نمنوكي ماد اذكعيل ص ىف اظفللا نوك,نأاماف ةضاخ وعشلا فاق مهوقامأو

 مه م”ىيهد مو <

 ,٠ .ةفينح وأ ءاكح ة اجت ؛ريل أب ج نوداهنحو ةرغصل الا ءاضمت ةطْنحهَ ...املاولطتحنبا

 اققفلت رو يت ذنودعب كتر ىاتدعبلا ألا (ىانإلا (نيلارسن)
 1[ . ره: دو و و 2*2

 أ ةقر ةراغملادارثأ|ا 5 دعباو ىأنا نود نم قأدنهو 1 ةئيطملا لوقو ةقرافملا ىأنلاو تأ:
 | م8ث- رئددعو < ود

 | | دعبفهدعبأ ىأتافانا هان ًاوىأتناوانأنىانمم ا اي

 ظ لاق دعتلا عضوا كتارا ودعا ا اء وتلعب 1 ع ا أنى ةرهوملا

 ساو نعى أثاخدِإَو 5 نم 55

 وه ةسودعسه - 2

 اورةةقممب 700 ءانو 37 كافر نورت ةرنفلقللاو

 لاك هاتخ ىأ ارو نمهتناج ىَن هلأ ءانعمو هبناح ىاندهجوب ضر ءأو ريكتاذالحرلالاقيو

 هد# 2

 أأض رءات هتان عناب ىأثأ أ هبناحي أ و ضرع[ ناسنالا ىلءانمت أ اذإو ىلاعت هلا

 نها ءارا ارق ىربتنا لاق لوبقلان دعا هنا أن لتيقو هئاعدودتذابع نع

 دشن و ناقاا لءهيناح
 . كيت

 لوقا



 ١142 (اوه)..١1 ,ءايلاو واولافرتم ل« ميملالصف
 وهي و سم ودم م« مورهو

 دوسي انتاج 0 محرر مالانلاوأك ع

 ىلا تاصلا ىأىلا هيسن تس ناكملا اذنه قىربنادومشتساو
- 

 2ك ع ل 2 * "هورهو

 رونو*افصاهلذاهع * تدل ارا مم

 .مأ لاف اهمبك اوكي
 مام

 دل نمت اسناولاف 5 قم ده 1

 اذ ءارغشا اقبل وهال ناصرة لاق ضب أ ىدحو هملاودرلاوهلازداوثلا قو |
 ىشع'الا لاك اًهممْؤامرثكو ضم ||

 و وو 2 بمس

 الو سلا 5 هن ورغ فرتاهمو 2 ردا

 ودل ىفليقواهضاس# ةتدل صيتة | اهل اودولبلا ىهو قولا ضيا ةزاخ هاو

 8 7 ا
 0 4 37 انشأ و ٌتانهَمو تاهو اهنعهب

 دود ا و 2 سو 0:

22 

 سو كاد

 عشة ااا وأ 00000 زيي عملت
 1 ا

 ريب رت

 ف عر لسمو دف طال وبخفلا مكاتب قاد ةضوعبلاووطرشك موو

 ولا دباب ميطنلا يافا بلااةيطي و محول اة 20 او ىهموهفاولاهبشاكيم

 ّىعيانا نيني افا تباثادافرد اوأ ةزوللااهبىعيامنا ضال افتاهلاةأرملا تش 9 اذ

 هود نو ري »ب م همو ساس

 هوه رهين اهوا ,فاهمو هنت ومدقو توماس عاباوةزقبلا#
5 

 هون مع سدس

 لاق حدقلا فنوكيدو وأ بعدل“ |هملاواقيفر ىأاو ساس لسوةقيقر ْ
 6< ووزع هدم ه 2 2 ا

 ةوعلاكرقلان را واي هم هم ليتم ارهمزئنلا توتو « هيعبس دان هءاهتمقي

 هنإلعف أباد مسهلاثمأ نمد دي عونأ . نم دقلا| لمع خ نمْنطا 20و :وومخاطبقا 0 ع

 اهرك ذم ن صقل مهل تناك قلاب نيمو لام نما

 مزاخ أ نب رشي لاف ع ضوم مما ىهمللو

 ماا نكمملا ىلع 5 لكيأو هانا

 قاّصاءاملا في رتام اهني وصلا نأ واه اهمال لاتنام رم ,واملا ) 3 0

 نالت ةاومليقل ل فدنم فلك ولوتانوامش الو روبل يي واملا ليقواهيفةيلص ملا ا

 (نورششعلا - برعلاناسأ ؟)

 ةرامعىه ةراخلاةاهملاو هلوق
 هيفعم هناك بذيهتلا



 اذكع ملاءاخرا ىهملا هلوق

 (اهم)  ءايلاو واولافرح ٠ مبملالصق 18

 | هورس اهلاوه جف ل 1 ردا ستاك لعالم اوه الاق
 | معلا نءهريطت و طلاع ئكشلاوماولافماف ىلع ودالطو كح ةاكحالا هلريظنالوريك ذتلا
 ا 0 2 و

 29 م6 5 هد

 اد نعءاملالْرتا اذا ىهمادقوةسوملاوه ولدقلاءامىيملادبز نأ لقوة و

 ا ددقومءامزثك تالا ىهماواهءامرثك أ أاذادردسق ىههاو٠ءامرك أ نمسلا ىهم أ وبارضلا
 | ى ه- دا

 سدقلاو رحا لاا هدأ أوءامم اها ة_تةديدتا نيو وهونهت دو اهموخوهم

 راقت عاهل « ةضهان ينم
 ١ 1 1و 31 8 4 ع 5 - مس 5 و

 نائما عمأو اهيهعاهاهمدقوةر غلا قيق *ربىهل اوهققروهدحأ ا ذانانسلا ىلع لصنلا ىهمأو
 مم ا 28 م مدع سان ع

 عااد اأو كااهمو ةمقاعملا 6 9 ملا وهمس 5 39

 4 هوو و هع

 ا لالالا تيا ذاك تان دسبأ لاناتتو هدانا مرا ل

 ةمرهنا

00 

 وومل ء ىلا «9

 دشنأو »ول ترو نأ ا رفش ف عب
 ةومل ع«

 ربل لعوهةنعلاوق 5 ارذلادنعةمامأ لوقت

 اذاماملا عل ندا أوت ارااممتجباس نم حلب اذا هدأ فارعالانبا اهعمدتلسأ اعمهمأو لاق

 هيلع ْىأدقو نايشس يأن ب ةبتعللاق هنأ امدمنء هللا ىذر سامع نءاثددح ىو اربع

 اذارئيلارذ بلوم ترصقساوءانثلا فَتغلان ىأ تاهتادالؤلابلا كيو نسخن

 مس مس 9! هوو سومو

 سرسفلا تنهمأدب زوأ قرعنلدا ءاوخأ ءاهّماَسرَلا ىقمأو هامل عل 7 رفا فىَمقَتسا

 همف

 أ اذا نرَقلا تنهمساو هناء نم هل 38 اذاةلامإ ىدّيدبت لأول ثمو هناذعن مهل تخير

 ىلا ىربا نمهددعامتحرْممسا

 مهلا فنوهةسشيو سيكا 5 مدرك دج ذلدوبكمم

 قهلاثدللا لثكا ىلع الم وطالب ألا ىف أو هانز لبطا ىهمأو ىرطاةَدشوهملاو

 شنها ىوسالا -ه ديلا هاينثو ولا لوطلاكل ف :رطاد ناو هوغو للكل اهانر 1

 لاق ليفسا ةيشول ده كك ا تنشر تنازل رح اذاس سرا تيوتا
 وس«١

 أصلا أنيهيما



 09 ونمو ةازاجاةزاسئا ذيعسالافو كن را أريام املا لاق ْ

 ةرطصانمو لاك ليمردقي ىأل يم قع ىدوهو نانمأو نانمو نموه نولوةد مب وو ءانمأ

 نوتسرتزتس نو ورتتل يا هزي طازادلا ا ملا |

 قراجلا |رن .وهلاك رصف ودع رسب مية نباًةانسدي وةضماطنبأناًةانمْدبع :ورْوك ذملاغصلا

 دوق فقالا ظلغدقو لاق طخ اد قفاولايماندي ]لاكن مري زولا لاك ىربذ نبال ٍ

 دب رهنض قوهم ضي أ 35 0 م يقاارك 2

 .ةدافب جفت لوط ةنم ازال باير له” د 0

 لا: 'قيقرلا فينا نموا ا غن رتل دلو ةاستسلاناالان هت نو ْ

 ذل (اهم) .'. ءايلاو. واولا فرج ب مملا لصف,

 ورعوتأ ىف دشنت ركسلانبالاق حب الملا ةاواهللاوأ
 قر .٠ 2 خعو 9 4 ا

 ةرعربتك لاق ةئيللاو كم يلو َواْوف

 ”اهلاهجن نماشم مام « تك نسلط
 شد يقم هدو خ 0 3 له هد

 الاحتراف اوتساا/و نب *« تعربا همس ندب ورع نابق
 ريدم يو 2 همه سو

 انا وفاة اودوك لأ قّدق الاانا ودار ادا ةاناملا 0 را ىلع ريل ةلااملاو

 رؤصم ميلا ةبهيْنَز وب ىذلا نازدنملا رألكحااانا و ىذأمماوناأاو لذامُل ثول

 ناوّبم هتينثتو انازؤ ديدان نوكيدقومريغو نا يدزا.كياكذلالاكملاو فال ةنتكإ

 عهباو نم نمعسفأو دو ةثلخا بلظا ةبيقاعمءايلا ىرأوهديسْب لاق ىلع لوالاو ناو
 د هع هم 5

 - - يا م هص

 انيستا 6 نيدو ةرر نانو تكول

017 

 مه <

 م نبا اننمانهفءْنَلا ىلع« انما كل هالأ

 هاومآلافدرقلابتكلاَني 5 هانمدبعنب ركب ىب ىدحإ 1 1

 22و همصراو هم  ”<وع م - ه2 هع

 ءاناكراص تح قرانا لذ و حبا لاه هأم ظذل نه نول ةم مكه :زوةنرفلا ثكلاوه لبقو

 5 لاب ميمون لي ىااقبا اون :ارعالا نين ءءابلاشقيقروي وهم بولو

 9و وس دكه ا 0 357

 وهملاو هواميهذلا [وهلو تا طا وبلا ءاهمالا» ارقلا ءاوسدلذ لكو فخرو وهز كورن ق
 ذدورويو ل بم 8ةومم ول

 دقاثل !متروؤ لد فلاءام ملا مضيت قانأ [ةسهماوةوا عفوهع وهمدقو ايتو نيللا

 امنيا ةددع سشدل و ءاهلابالا هدا اود ةراش الام بادب وييسدأكح و هم عج اواضي أب ولّوم



 ريغف تطيضنّوم او هلوق
 مضلا#لبضالا وم عضو د

 سوماسقلاح رمش ف لافو
 كلذر ظذملف ميما خشب ىه

 سيخ وتك

 "5 حنش بم 553

 | لهي وسانا زعير ميسم نتف ريتني ىلا مايا ةقانلا مو ةقانلاةئشم

 رش لوقو انهت مرض فريغت نأ لبق م لايف هسا خت اوءاملانا رفعي ةديدجوأ

 أ ىرهوملا لات و ايجي برا نجف ايم جال تاما اا يق انا تسلا وق 1-6

 / اة كنا ! هرعشف ىدلاىربن بالاك لفاوفزاقي نارتغنمحرغلابلماحى «لوقي

 ادع نإ نينا زل ميك وتنال فروج رول

 :دلاولاق :ةقاشلال جم ْسهرسع ة ةهدنمخ رقاد يلا نس هئأ ةينمملاب

 [اواوعا ايلاتبلقةيثلك : دونما لقا وفزاقيل ىأ لتس ل بف: ف رمت ىأ ع يحاضر ئره ودا

 لفلارإ 8 نتي تجلا دعاس 2 لااا فهيد نةبلعتا ةقينتوبأدشنأو ةئذلل

 ىذا موسم ن مامون شعل + اهزئانر تلممتاودحاودانت

22 
 كوعس 27

 7 ضو تضم تونم نم امويني رش عل دارأو لب :الاناهله دش دأ|ىلااءاهذ لخلل ةونلا لعل

 دينو صر ظنا دز فالس هب وييسماكح عيب اوودو تلعق عضوم

 دعو )و مدع 0072 و عةءم

 انتمي قلاباون كدب ذينعباللقَتهتيَحَك * ىنبسي ميلا ىلع رم دمأو
11 

- 

 افق نو تي تسال لعفلاب ريتءئاموبن ورشا ةينمىرب بالاك ترس كفا قدارأ ١

 3 و قنتوس مي مد 0+4 هو. س

 ْ || هظيبامو تيلْاوفم + ٌتننمو تيل ينم هيتينمو هنا ليم * | أاونمي وم, امم لج لا تدتمو
 فود ١"

 دامو زووم نام ءْوأَلءا ومشت نحال 9 زانمكينم الا و هس راح

 ىرغ وسلا عر تارت اوك آي

 ٠ ف مشا ساو هنت فب د اهئيمرانان ايفا 1

 .٠١ تفأو نطل ورد ىضفأو 5 ٍناطْوملكءافثالاهيفامأ رخ [لافو

 26- ٠ - رو<

 بوةعبدشنأو راما. ناو كرا طوير مم اموهتمزل تدب امو

 م وأ

 ارامي * يطب ير ويل
 »م -# م

5 

 4 ب لع
 تنلرل كليتملب 2 ينئافرا ارشاهيف نكي الاف

 :ر د ىالىر باف ثاوةنع دانون اداب لاو
 5 و

 . هاناما او هاوار 5 ةاوانيملاو كرم ق لانا

 ةاواهملاو



 1 (قم)  ءابلاو واولافرح #« مملالصف

 ىهوال مأ ىهّتالا الألف فرعس ىتلاماآلاةقانلا همم ىرهوبا لاق و هسقلَمح الو مالكتاللا |

 ابها نم ساد يارد ماالا مو "هلل ةرمشع سد نيب واهارأ ِلتلا بارض نيبامأ

 لوى ةقانلالاقءو اهلامح نماهحاقلاهفنَشسْسي ميلاد ةقانلامانأة يملا وُدسملادابتسزبأ د

 لانلي ردع تلف لمت اريل هأاد !ءيلامكلذو ان ع ا

 مقالا فرعتضماذافمايال ىنمو مو لبق "هليل ةريشع س + ىفاثلا نطبلا وهوى سلا ةسينم

 ىدحا وةرشع عدرا دعب نكست بالا نمر ركل ارعغالا نبا لاقا مدمعْساذق و البق ما

 0 رغس واه الص ىلعددسإ لَن ررضيفامحاصو أي نانا اولاق مايأ ةعبسد هبه , رسعو

 رعاشلا لوقف لاكو مقالانأرعاج طق نإ تعج و اهبن ارت دّمءو أ اههنذيّثراَم !نافاجب
 و 5و سوه

 ل روةسمناقلا ودبحاشْيعلا او ةغباست عداح ام د ,رتثمأك

 اهنا بهَت تقل ذاروتسنلا

 روش ردع ىلءرا جوك 0 ةدقاع ىهواهالسيا منك

 معة

 ىتعلاف 0 ءىوز ولايلزشع“ وست ااا والقلم بث نبالاو هرعت لاف ا

 نسخ ةوارشع قم ةدشملا 01 ؛وطنالوش *ءا ا وكنت نأالا لابل عبتس صقل ا
 ا

 لاف. نم ىلءذرب در مهلا وأ لاق ولا كا عازل وصالقا| ثالث ذو عت هولا ياو مشع ٠
1 

 ىهفانتمأَدق قال اتي الاقيتنأذ وال ضال فلا نيوهانغنا ًاطخسشنا عبسل القلاب
 كفل ءهىي و دى -ءولا

 تنم ع و لاو و يس 0 ةانسكإ /

 نس ل ل مه 59 هم

 اهلي و وزانم ليزا راماذا 4 200 و

 اهيل تنام اذا 5 د قتال فقتل و -

 مهلوقو هوتقالتي اورلاتناكل ار” ىوزاكنأ ولولا, نوران ةووخااقزو

 ريصندشنأو دل ىتعىذاال+ا لقتل ىأالمأ عقالأ تب رشاذارظنيىأ 4 : 0 فرع

 سموم 55 <

 اهو ونيك اللام فيس * !همانسا دعب لسملا نابتسا وو

 ءارغلا لاف تيكنلانالاقو ىها نم اديان فلعفلا نوكيف هئاننم ادعي ير



 اذك هرخ آودلالوأ هلوق

 خسف ىذلاو لصالاب

 اهرخ اول _للوأ ةياهنلا

 (قم) ءايلاو .واولا فرح « ممملال صف 14

 8 هروماكا هن ه ”وسو*

 | لامن وماتركب الامون وكام ىلا تيد ةيفذ دوغ رمل صالال لوص> ب مدل ا هموم د

 ردى أ ئىشلا ت ..و ةركيولأ ةعشساو هنن" ارخوريثكدتتا لضخ نافرثكل مل شو هت اوس

 ةمدمض# هم

 سم 75 هر

 ليزاتلافو هَيكوءأرقباكلا او ةينمالا ويشمل وسينما ىو هن نوايا هانم وهدارأ ىثلا

 هنعهللاىذرنامع

 رداقأ ماج قالءرخآو «. هليل ]وأهلا باك«

 رخ !لاقون ار ةلاال: اذا يعوةوالتلا يد و

 لسريلعرولادواذن 5 هلبرخ اهلا اك يع
_- 9 - 

 ةينآ تيم ةوالاورو هنموب لاق هيفال مرو زلاذوادالنأك ةفال هرممتلا لاك المع

 نيزعلا ليزنثلا فو افون أي ةباذع# انه اذاو اهانة ردن انسصاذانآر هلا ىلا نال

 الا املا لبقو 2 الاب الا ءانعمقدماونألاق ةنامأالاباكا نولي

 قل تشم نوكبت انو مولاه ىألوقا اذه يمان تنألوقتبرعلاوبيذك أ ١

 قلرالو للا نامبالا سل ن-|تيدحف و ةينمأ هذه دو ىماَذه هم وهو 4ةقيقحالام

 7 ؛ نكلوطقتكناسان هر قلى تلا لو ةلوه سكى أ لاثآلا هتك قرموامَو كلو

 865 يق و اك دب

 تعك ديصقف ةوكينما تدحاوامآلاّقنك ئلاثيداعألالاق:و

 007 وهو >

 لبست مالتآلا امال «*« تدعو امو تمام كيزغيالف
 م - رش ها

 ساو هع

 اذهتدنعامتااو ع رلالود اونو لك الوم كت ١ وهتلعتماهانعم هتدشك وش مأ هنورْئث

 ك1
 مالكا

 ||| لوقي ىذا نولوقي سانلامالك قلعت ةحو منان كفه غالاملاق اذا لئاقلاَنأ

 : قاتاسأنتم كداب ءاورفو مالماالو ةيلهابت قار رالي امهنعهللا

 | هلوشن م ثر دخلا هسفنىف ندقيببذاكل انالردقاذا نوم لعق بذكبلا ملا تيك ام

هو بكبار لانودعتشل ثيدألا مول لضأالائدَدَعَضووَبّذك ْن و
 ا انهأث دو 

 ش ايثالا نبا لاهركافةباورفو هيرلاسياغاف راكتسلف دس ىذا تيدا ذو جئاوحلا ف

 ا | قاتم كرس تتردمدب رذقلا اوفوَىَلأَن مىلاربصإ نأ تيحأو

 ا أل نوب والتفّقلأنال أرى أ هتينمأ ف ئاطيسنلا قلى اذاآلاز زعلا

 3 نك

 ١ تذكلا ينالاوأرقاذا ىملاقية واللا وءارقلا ى 20 ندوه ىل#ءقو باقلا ةفرعم عب نأ

 ١ ىوراالاخ كالي قرين طار ثلا هان رولقموهوا أعتى تيدا الا نالفو



 1 (ىم) . .هايلاوواولافرح « ملالصف

 ارب رح >5 :رتنبا دشنأو نافذ ا

 هس 0

 است ةمادملا نمسح 03 حاوس قادنعدْتعلاَو قى

 " ْ . الاب
 ه2 ,و<

 ضيمرْن د يش قاهر هيثم ١ كنيس ًاءاجدق ةولاق |

 عاهم تهم م 2 و ه<+

 اوسع اد عىمب رسشو »ع اناعطاتلَو وذ دئالَفاحأ

 كس ارو ادعدزلتاطلا
َ 95 77 

 موللك نيل ل لاجل ها ةرغاطرعغتنابف اهومداسا
00 

 هم 7ةصع

 يلا ىلع يلو ةفطنلا ىلعانابئرق رو قي نم 2 زعلالد زئتلا قو تريم اواس مس مدقو

 هب وهردقىشلا هلا مو ملا ورح دة سا ىأ ساو يس رس لحرلا نعل

 0 .٠ . , ع ١-0 ءن 3 5 2 5 5
 ركام لاقو قا رمد |" أمدلا نءابين واللتي ةرصنال اوف ورصد ع ىد وم تيم
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 مالكلا رثكأ ماوه ارفلا نعىرهزالا لاق الفطم ع راش ىلاغتلافاك عجبا ماقمد- ملي اولا ماقأ

 ض١

 ْ دشنأو عجل لل ءّلددحاو هلكشنأتلاىلاواويهذار وداعة ئالثو عما ذهل اتي هريكذت ىلع

 ْ نيراصآاوهو ءاعسأو نايعمو م لاقي ءاعمالادجاو ثدللا لاكو ناعما قاطقلا تب

 ْ م : بمول ثيدشا ىفواهاكالاوّكسا نمميفددرتيامم نطلا فام عجن هو يزهزالا لاف

 مارا قوتي ولالجلان مالا لك أيالنمؤملاناللتموهوءاعمأ عبس فلك أن رفاكلاودحاو

 ١ ةيهستا كا ذىرأ دسيبعؤبأاقو لك !فيكولك أنيأن مولك ألمىلاببالرفاكلاو ةهبسشلاو
 ْ لك“ الا رثكي ناك لح رب ص اين هنإ ليقوكاذلَعمءالرفاكلا وكرت هيف نوكتشهماعطدنع نمؤملا

 معنالا دسعو أ لاق رافغلاة رص وألا رصمل »أ ىوريو هلك ص قن أبل فامالسإ لبق

 | ىنلا ثيدحوهلك ألقي نم نب رذاكسلا نموندلك ا رثكي نمنيلتسملا نم ىرتانآلهريغاهجو ثدعلا

 ْ هبسسحأ ثان هجوهسيفوىرهزالالافهجولا اذ هجر دانيت جال لسو هيلع هلت ىلص

 ا دجاوىمف لك أينمؤملا لت وميلع هلال ضئنلالوق وق نأوهوهريسغزوجال ىذلا باوند

 | نئيلا نم خبل هتعانكوايندلا ف هذهرو نموا هيرست دسا همأ ةعبس ف لكحأب رفاكلاو

 ْ اهقنماهعنتو ومال عج وع صر رح .وايندلا ةيغرعابسلا و رذاكلاوةبافكلا مف وأم و

 الدم ان هرج 7 زا رثغا وايندلاىلاهنوكر وةابملاىلعهصر رجب مز هرذاكلا هي ىلابعتهنلا تف صوام عم

 ْ قالخأ مالو شاهش ضرع عجواسهلع صرطلاو نويل الأ يسطر مابا

 ْ نود الاةرثكمانتعم سلو رانلا ماخقا ىلطهبحاصل م هنالموشسع "زلال يقاذهلو رافكلا

 ||| نم هراثكتسارن اكحلا لئمىفثي دحلان .دارملافاوعجب لعصر اوايندلا ف ةيغرلا عاسنا

 اهئامثأب هئارتكاًملقو ايدل هده نمؤملالّمموديف ل خاد كالا ىف غبشلا ىلعةدايزلاوايندلا

 هدادعتساو



 6١ه (اطم) ءابلاو وا رافال 1-- ماا لمن

 لاو 2 الع نلوم ودرهظول همم ردسي تودمابل

 هوم ةمس 283 مرع م هي

 لاظالا ىادلا لالكلاوكشي ا« .هتنعيمالطلات مسيو | ٠0٠
 اناناطماهانلمسى اهات. طتماىومألا لاق 1 يما تخل ىأ اهيا ملي زونألاق |

 ىأاهاطمبكريىتلاةقانلا ىهوةيطف عج ىلعألا انه لااا تكل رادع زغشبدحفلا

 هدادتمال ارا ياللا وفرعضلا طقاسلاراهلا ود« ىأرسلا اهب طيات واهرهظ

 ا ظ
 اهبم 2 ونقش ايرح ولطلا وءاطمأ ع 2ك اوم أع وأب صعَنف لا لمَح وهل ديقو

 عجلا وكيلا كلذكو بعك نبت ثردأية تغلب خارمتلاوَلا اواهداد-_:مالكلدو 8 زلانمقلا| ا

 :لعلا قدعرنكلا ولاول غيتس لاو ىنارعالانءا . نء+-ِفةغاروصةداطأاوءاطم ا

1 
 *ب ءاطملاد هرقاوك ن عدد 00 نزحارلالوق عجلادهاشى ربنا لاف ءاريووربل ثا طمعاباذأ

 سا مد

 قاهرج هل

 دا ازونأدشنأ و ىساغل اوشا 1ااعيجم .واوولاوأ
 ةسوج هو 59 سس 9اس

 أو طم لك مع مهناكو د النانو سوات ظ

 ريكا بوطملا ىلءهيادب مشت سمك نب نيدمج يشل هدروأ حسرلا اذ بهو . مضلاب وطممد_كنأاذك |

 ةرجنئىلعلاف .هللا هجر ىطانشلا نيدلا ىذر خشلا طخ ةيشاح تي أر وردك امدروأو |

 واط وةساتكلا نفط رازكا ؟اذاٌلجرلااطَس دما للا داعيا ركزي

 لافو هيحاضوهرطتءو كول هول مالا ارينا طيات تالا

 مسقط عر ها ع رابنلا لامدفو ىولطم تيدا هش

 فهن عاصم لاق كر «درسهربظاو هبجاصو قياس خ رااوطدواق ل ا

 ةازششلا ذا نمل خرلوهن رت نا نافأو ااهتافسي لامس فَ واذا ناكهالزقنشلا |

 ل و الارك د واعز فضي

 ناكر هكناف اتم اونو ف هيأ ار آت يبلا ىداتلطَ ظ

 وعو هلبق تف قربلا ىلع ةئامماهلاو هتلبخك لارا ادخن عموَقابخاضأ
 95و هس ع

9 

 نامميٌلكقرلا ىو وناسي * ناوركود ل ترأ

 اذك ةيطقلاكذكوهلوق
 رهظيىذلاو اند لصالاىف

 ىهوأ اطقةسان» نأ

 اهعضومريغفف ةعوضوم
 هعجو درفملانيباهطسوتل
 هيض هرتك



 فاحت مد _:تفلح هلوق

 هريعضف كا

 (اطم) .٠ .ءايلاو ؤاولا رح « ملال ضف 16

 : ىح 0
 الهنا مأوالؤ نأ سلف * افلا همأهيٌتطَم باعت

 مقلوب 5 مم

 وخ الا لاغو هلت 0 ا ولا د نربلاقفدرمسف
 هدد .٠ 000

 مارعتادلا اولاْضْعبو نابع 4 هك ركءاض هناتطتع

 ا ورث" الااذهامىا ارعالزا :وكدنملا نلعو دك 2

 دوعلاكب قولوا ارقدبلا موب ىلع طم دف لاطو دما املك قلتقولاطو دّمماراهنلا

 | اك منزق ل جا قداكش ىحاجزلا نعى رقاب داو ءاولمملا كالذ لكم ممالاو كلذك

 نان للا ىأوانمان هذوخأمودواهريسف طقتلابا ويبارك اورهشلاو هىذألا

 ناحل اتاني نمذ ىو اطنأعغجب واهزس قولى لانا وذلان هةيطملاهديس

 ا ىطلاساربأ عمت لول 05 ركل قوام م

 هدعبنال كلذ هب ,وشتلاعانعاوةمَضلا نكا سوا 2 َمشافياتحافُعز ركل يقرب الدارأ اراد وسسلاف

 ماكل ةوخرم وكي ل قل ذهن يلع فل ىذا لقال( ك0 هع قفرع ل ءفوشو غمدأالو

 ةيناامافةمثماكر طا ثناكتاومناله لغم عمتأ لج راهن قر رود قدك ؟رلن اضاذم نأةنكت

 مناع َس 1 0 هول هنالةرؤرمذغنا انهماسهثالا فانا قأنهتاو عابستالا

 د 6 شفخالا دشن أو نفل *ثنيظورع ند عمن ألا #ولماكلا

 1 >5 ىلل ارح كلاراطمنأ * ىلتلاهقاب تا نكت

 ا قلأاغا موقلاقدقوائاقلإ ىلا جاتح اة كرمت قلأوةيفاقلا ليقع ضوم ىف ىتلا لج
 علو كيالالفل الق ةبتاادستم عوز او لوول قطف سنا كسل كلو دلال
 قتلا لاو 0 ا 0 رتلؤالا

 ا

5 
 ا

 ا
 ١
 ا
 ١

 البو ا ا زاداهنأىرئالأ هل

 اهانعم١انأ الار ورضلا لوز نار سك نصل اهجولاو قت رطاذ #هومالل اعمنأ خفي كاباطم

 هسسطتاهاعحا ها واهاطّسأو طماع اهاطتمار اوَُمْت مدة ةزمهلا ةسوحتم

 ةمطملا و



 (اس) _.الادذالا فرح ٠ ميلالسف +1
 ىاطقلالاهمّمدّتلاءاوصاو لالا نمتوثاللوَلا

 اناعط نيص أ هين هاذا و وع هلق اود ىلع ىضم نست اذاف

 اذاشال ادبا هول افهتكساهلس أ[ يشعبلات و تبلادشنأ أوءالعف باق ءاوّشمدسع دو ارك دوأ

 ه««

 ساشنبورع لاه مدقت ىضَعو ىضموايلءءايلا لوخدةرثكنمواولا ما ْ

 سينا لاوتاةرتك ىَدقلااهْيَعبرانيِلِاْتْص 2 ا
 ساس ع سة < ء-

 م جحا اة ) نرسم و يهم

 ىلأن بءاضملاوهو لبر مسا ءاضااو هيب ويلا يبع رعايا

 هوبأ هيف لوقي هلي
 مما © ب ااا

 ارلوعاضلا لائم هما #*ِ ادي اءايضلا تاع نمبراب

 سقلاو سهالأق اءتاطدقووسلا ناموا ام ءاضكلاابأ كبس رفلاو |

 سومو و هذش سه هد و ةهءدس

 ناسرأ,َن دعي امدايحلا ى ىو »+ م( رغ لكي ىح مب توطم

 اولطمموقاناَطَم فلم اعمل اطمو ىطْماذ ااطموازهىفدملا اوطلل ا لبكأ وديني فا ذاَمو ٍْ

 ةطيطملا نمذوخأم ىلا لاقيو ىلا يفنيديلادمورتضتلا ىلمشلا ودع برلا ىلعتو مهبدم

 2 نب تيدي وهو دد# قطط هن يضوفبال فس فت ا

 89 لي 0 مه هد جهه 010 >َ

 موهااطك ىلع ىهف ىيمش نهرا دا اتهم

 اذاث ردا ىف اورام | 7 كاي را اريسفت مّ ةندق :وءاوطملا كلذف 2

 20001000 :ونيديلا دورنا فيش نهرضصقلا ودار اطنطملا قم

 نمد م ىلانعت هلوقو لعأ هللا و ريكماهل لمعة سل ىقلا تارغصملا مى م

 تونس لاول .وةلاٌتْوُطَملاقَ و ٌدلاامهَو دوا 7 مما نمنوكي زتطبتي ىأ طم رلهأ ىلا

 اناني عتلا ولعسدق ولالب !ىلع سهله نعهقل ىضرركب بأ ثيدخ فد 0

 الّصو ريل قوما هنمو د طمدقف لذا 'ىنّلكو سونلا طب ودمىأَنطُم نعمت 1

 هب ؤرل اف انسحاريسرانساذا رك /

 هلا يلع رام * هليمزك ل اوت
 رع ٠ رإط

 هديسشنأ هوقو د« هلاىرامل جا رسانيو ىوربوا دود الي :وكاروتانب ثراسعأ كلتا 1

 ٠ - ثورشعلا برعلانأسلا (

 كا"يعك

 ع

 ب تيضملاةيو هلوق
 ٌّ ةرامع ولصالاءاذك لا

 تيضمأ لاق ١ وبيذسوتلا

 ىاىعبب ىلع تيضمو عب
 هيف ويتكلا

 لصدالا ىفاذكم مي رغهلوق

 'ىرغلا سوماقلا ةرامعو

 انربغ نموانم نس
 ناودلا ىفىثلاف اذهدعيو

 هينك مويطم لكن بح

 مىيعم



 نعمدقت مللاتب رشملوق

 افرش ل ثخ فىربنبا
 انهام باو_صلاو افدعم

 ةحفع#ةيثك

 شوماٌةلا فهؤاودىن أ هلوق

 هؤاود ىخرا "لمكتلاو

 ينعم همك ها

 (ئذم) ءايلاو واولافرح « مملالضف 5

 ١ ويب / 5-2 هم : عم" < 5 ١

 ءالجلاىلاددرتلاو ىشملا ىلعدي راش ىل_هكيهنال كلدن ىعبو مي وهواضد| ىلارك دو ميملا خفي

 |يميوادنامرتتيدسملا قو ءاودلا فاشسأو 53 تب #/الابشو نال اعوام رشلةنالو

 ا 9 ٠ ” وع ُه م

 لاق 0 وشمس رش ال تاو ودل عل 3

 ا
 0 ياراولاةنيشماي يلا عربا ا مي ل ل هاا

 0 ئحارلا لاق ا ىجعال م“ ءاةدحاوءا

 59 5و مس
 ىودحو يل عجونم #2 ىلا: ءاودنما مه تبرش

 هدو هبشي تبادل و ابى ىو فاذا شم لجرلا ىَتصأ ار ءالانبا

 | لطخالالاق 001 ا ويىَذلارْرط اسك فار ءالانا 2
 41 25 د 39ه. م ب ام ع

 هو 4 !ةفس لوجه واشلات ا ذنمُلئاَ 5 ةيشعمميغءاناوذجأ

 !!فيثنآو ريدا اوصل هلا اهيذن ىلع ملال ىتلاءاسنلا نم ءاوصملا درعوبأ (اصم)
 و 0 سو تم

 | ةروراقلاةباضم اوءاصن :رلاةاونصملا هذال وةدلهبع وأ 5 هئاوصمْنمح مه هلاوصتلا وو

 | بهذوالخ اسمو ءاضموايضمى ضو 1 «(ىضمإ ةريكلاذ لجو اوةريغصلا

000 0 0 
 1 وهف بانىف هن هيع جب . ردانةيلءوص6 م اواوضسمألا ىلعو يمآلا ف ىضمو لد بلا ىلعةريخالا

 ا

7 

 مالا تضمأو هذ ةدنفنا ا رلا ]قطع ودعك اضم مالا ىفئمو تاموإببس م هوءافلا مب

 فَ و فقوتتإو لءاطَممفَتَْتلأىأَتيَلافتفدمتامألا كلام نمد سل ث يدا فوهنان 0

 00 رحل رتو هرهؤتل لا لع لالا را
 وعدك و شوو سومو 9 موسم
 *+لوءن منمك :رئام ولو ىضامري كك ولاَ زاجتام هوم

 0 راى لحدا رخل ىب رك نأ هتاف زوج هنالةرورضلا هلى هدرانافلاك

 نوتسلاب عي وهلا نوتاراجت»ارلاَنيراجم ىورو ىربنبا لاق لصالاةنالهود>ولا عجبت

 نبالاق و 0 تال ريغ ورب ولاق هّنبضعأل او نوتنسلاب ى وها ران ىأ
 | وهدم ء

 ٠ الا ىلع ٌتْوَصَمَو اضم مل اىلعت ٌثدَشمو 0 ني فس دقوا اص امربغ حيمتلا اعاطقلا

 لاق نمت ىلا ديلعومّيأ ذهودوعشلا ودول لم سام

 هم هع

 ِس م مال 1 1 5 لمع ا عيل كا 1 0000 1

 ضقنملاىدراك ض انَعلَو احا ىَمفلاو يل او اوبر

 لوخلا



 ليل (ىنشم) . ءانلاو واولافرح « مملالصف

00 
 نقلا طصشلا افرام قر فموي ركز ككف

 4 ه-- .

 و ل 5 -هعو 0

 نوبمتسولا نعم دبس * ىّشم ثمأو ىرث أن او دلو
 هص ع

 نيه هلسما سلم 31 هايتلعام ى تل كحو

 َث رثادقو الامان أنشر لا قفمالا مساع مما نأ ليعسا تأت ندشلا

 ناب وا ع كدليل ص صرت آلاسقف كلعهتلاءافأامملع ُيناغَسيتمأو

 الدشتسا لوقو "سلا ىأ تشم أوت ثاهلوق لاملا

0 2 

 مأو رحاد ىه ودمأ ل يعمم مأتناكو ءامالادالو أ نود هيي اوناك ليقادب عدلت اأ
 م

 يد ادد راس ولالا لسان ءاشملاو دالوالا ةريستك ل 3

 مي

 95وث6- ههةس93):و- -و

 ادَح #1 0 ملط

 ةقيطسلاد كن | ًاووتفامترثك نالفىثب ًاوةيشاموءاششم ا دلفتا لوقت ئةيشاملا

 - مم .ُ 'َ 3 0-0-0

 هانم هدي راشد 0 انمي داهد# بيف

 سل بدو

 ليسا انتكأ ءاشموذلامو رثكو تان ”لامتالفلا لع سلم 5 ل يملا

 ٌةيِثاملاكاذكو اهداورثك اذا دودمءاشّسنْدَممَأرملاِت َثمدقو دولا يشك يش امد سها و

 ريشك لوقو اهلسنرثك اذا
 و هس ود هه وو هم مه 82-

 بدوون عجربلو 00 هما اضن

 ةيشملا و د وىلليتما 0 و ةفينخ ىالريسفتلا 0 هرقل ىلا يف ا ايىؤعي

 اواو ءايلاهمفاول بأ مهنافوماَمأ ناتردان نانريخالاسو اوبس تبر واول ْ

 لوغُت ىلع أب عا اذ هلئمناَوُمَمامأ و لعب سدتليدأ اوهر ك؟ةلوعف اش ا

 ذات ولا اروماو ديت لاقيت ووُلاو و ' يقل ا

 - ا

 < و نم

 جرا ىلءاودلا بشن ضربت ذل دارا وكيد زويل ا ْ

 هلافءاسكاو وسلا لثمل مسي ىذلا ىذلاءاودلاوهو ايش موا اَومَتب د ]نبا



 وهاذ_ه علمهلا عمدل |وق

 ىلعي عمتفرحتو باوصلا
 ديفياملانه اهبفلب عامه ف

 (ىش) .رالاوداولا فرج« علالست_-_
 همس

 ا

 | عال ىاشل_بدثمو نب رراهؤراشورراهاولاعاك بولقم هن“ اكىرهزالا لاف هامل اج لاقت وو

 أ لير لاقيوصالاق زوم هموغو سام دل !قساملا وكن أل حك ورودثمو الاف ةلاثو ا

 ا ايلكود؛ ىكافورعت ألا (نذمإل مالغاربط امها ءابشااموظينخ كأم 2

 ةّعطدلال هي ىشمو يدعو فاعلا ن ءةيشملا مسالاو

 جو هس هو وسو ا 7 صر

١ 

 ظ
 و ا هرذ ايوهناللظ بى #3 ةرصاق-ىهلب نم ن الك ماقع

 | خامشلل شةخالادشنأو
 م هو 00 هه

 جرا فافخ ف كراصتلا تك 3 اهنا ىَشك را دو
7 

 وو هسمو همه) 5و وج سو2 8# 5 و مد

 ا
 أ
 ا

 ٠ ظ شخ : الا لوقءلثموىربنباناق دا اعف مالو رخ !لاقو

| 
 ا

 : »ع اههسقي دة ءامردلا امى
1 

 ه تدل -» سد

 ةيويبس .ىح .وىتماذاىدملان برضا 00 "كلا اج مفتت و ةايسم 0 و

 مما مهنم قدام ذلاقت هدب سعو سدل ولل-ةفريغ ىل؟ :رد_هألبا ؤاعاب_ٌمدتنتأ

 00# بسمك

 رت لكو ةذألا الا لمتال أ ىدنعو دبس بالاك ىلا لاء مم ءاّشقف

 لج دن يماتلثيدح فد مالااذ_ه ىثمدةلاشفناو لا نمركي ناو بثام

 هه

 بكرقلب الا را را وبكرام ى ديلا ايعاقاسشام يح نأ

 ءادكلو 2 هرطنمببق بكرامّلكمضولا كلذ نمىشع ممىَدا نع هفزك يذلا رتل

 1 3 اىئاوما عجباوةفد هرعم معلا لبالاةيسشاملاو ةاثولا املا وممّتلاب سانلا نيب ىشعىذلا
 1 ا

 َ رة سعم# ملال يسارك أو ريثالانب اناق مسغلاورةيلاولب 0 3

 وينال توا دنا ترك اذاءامىننالف نب لبإتثملاقي زاهدالوأ

 ةلاءاشملا ل ودكم ىهذرقن وءاشولدإ 0 ١ اولا ةئاسن ركام

 | ظ رسل نسارلا لاق لسانتلاو
 ا

 ا 26 دهم ا هعزؤ وو هو

 م6 5 0 ا م ا
 م ضم ا

 يناسب دلاَةغبانلا لاق اان يلا راكسسا د الترا

| 
 انكر ىو ميرو ه)» هم 7

 و ءاشرتيقلعم ءاملانمال# ءايدبدتذخ ذخالا ناي بار ءالاءأ نقى اللا ىو

 ك2 د١

00 



 14 (اسم) ٠ ءايلاو ىاؤلان قر: + ملا لصف

 سيقول لالا مونرو بلا لولرع لاب سال و ١

0 

 تسببت يايا :

 اناسمو قراتصصْوللا ١ انصصموان اسم هقاذجلا

 0 د سقلا ؤرمالافاسبأ 0

 0020121 س57و

 ليبدعم هار ىبمةرانم د« 8 1 ءاشعلابمالظلاءىضن
-2_ 

 8 هو
 ىدعسلا عير 5س طمرضالا لاق ل او ىبسملامم ءالاو انما

 هءس2 اغا موش ىم هو 0-2
 هعمح دافالميك]و فيلو 5 ةسرومألا نموه لكل

 مه و

 وم اسمريغصت :وهوأن امسم ةكلاوم 0 7 ضاةئدتأو» تل وه 00 هند آو ةغلرم و ااا ه1 هتلاقي و
 تس ك6 3

 سْسأءانسم هت اءديسسنا ءاسملادنع ءسمأ أس مأ ىدمهتنت أو مونلك ةيسساومولا
 9 مه هو ا

 ءاسسملاو أ هرظخالا ل عتسيالوردان:تانأريَعم كلو ةكت نايم هتنج ودتييماو يسوي اللا

 فيك ىا تنم تفمك قفاثلا ]وق درب نحلل رس الوم رغما ةالضلارهظلا دعب

 هلوقوءا 1اتقوفانرصن ان: صأو تنس ”«أفيك 4 تاقانالفْثْيسوءانملا تقوفتنأ

 ادلحاف رحءاملا ناكملدنأذ ىدمأو ت سم اذا ىق-دارأامنا 7-5 اهو ْت مسا ماذاىتح# |

 تّمرلص أن أنمى ديامنأىلءلديامدح انهو قىجنالاق نزولاو ةمفاقلا هل عصتلاهباهيبش

 هضمدو تاو ع هماءوو 5 وص ىو هدو ه2 هز 0 مد 9 مصمم 0

 ىزراالأ تديماكدلمأو تصقتساتصقتساو تيطعأتطعأو توزغو تيمرْنْْعو

 ىذاابالةنالاهةادالو تاك را لسق< ميد فرح ميدلاو ا. هج تسمن م ءايلا لدن هنأ

 وب لاكو ورعار عل صأن أى ءلدفا حسم, لاهكلذاو ميسا ف بجعاك اهعحجواؤلاوءاملا قدك

 سادرادكنأوهدحاو فرعيال ى هاوذلا ىأ ىباَقلانالفنمتيقلورع

 اساَقلااهنمالعلا ىلع قل ال + يوتيب اهروادأ ش

 م راوخلاو تيتا يسئل يسلب
 ا 1 هم مهم 5

 كرا زاروا الادر هرسدقو اهضورْع سم بعل حارملا داك...

 اذاؤد راطلا اسست الف بكر زونألافف و وشب هلاعأ ذاانالف نالذ ىَْسُأ ىنارسعالا نيالا

 لاثم ىلع ساملحرو ه رعاقاذاءاماس وهنمرضعءاذاان الف نالف ىسامو قدرطا اطسو كحر

 ًأطخوهو مهو وتو 21 هلوقلشالودح أ ةظع ومات شام

 مظل ىدبم لصالا ىف طبض
 هر رحوىزاك د ثةرسكف

 هىيف# هرتك



 اذك ماعطلا ءىرملا هلوق
 ه سلو ازوههملصالاب
 ىرملا هلوقو بايلااذهْنم
 الب لصالا ىفاذك ل حرلا
 هل-قامنز ون هلعلو طيض

 هسيفصم هتك

 طبصض سامسم ىف هلوق
 قواته حامصأا و لصالا ف

 ىئ رثاك ميما تفي سس مّددام

 نع كانه ىناغاصلالةنو

 عثلاب اطويضم يرهوملا
 مملاريسكي انقهدشلاو
 لانه سوماقلاةراسعو

 رسكحلا, ساهسملاو

 هبتك هلح راشلا ضرعَتي

 مىيععم

 (اسم) ءانلاو واولا فرخ ٠ ملا لصف 118

2». 
 ١ 00 هو ةملعت ن نقب ِيطيارعر للاب 000 ءأآم

 0 دو روع قمثقتذفوبابلااذه نم لفل ناك نفك ملا نم صو ًاهقتشا و

 ببذل هقلخو هَقلَحَف لوبقملال دج رلا ىركاو فنةلثا ماعطلا*ىركلا ارعالا نبا كانه

 ظ | () راع .وهوانا ص اهعج فولو ةيماوعلا اوعا سلما مت رمل عجب ف

 |هيلعدتيمأو وأ تاتموقلاىَراتولاكلاو اسأل لكم كاوا ووزلاوربكت اوه

 لفه سنم ىنالو لاق ينم هيلع لاب :هليضقلاب راو باعث اهانأوكارعالا نبان ءهئاضق

 ناَشالَومَمَب 601 لاشب و هريغل تسل 000 اذادي نمو ةبفَق ىدنع الاقي كاز ءالا نبا

 ىلااهعقاوم ليال تخلع تتتودلز راغب رساذهلاقيٍت ار ءالاز داون ىفو هّنسحَأ
 © ور

 الامي نالفناكو لدى أ زامنالف ىلعتالثا لاقي و رخأ مو مدقتما ملعٍبصْني

 خت ماغطل م هزملاو ادمعنافلا#ىأازامشوأ زامى ءنالفدعقو هيك ١ زوٌديلاكوةيسصاقو

 امها اوساهوسنهيووةقانا لعكس (سم) 221 رلادب 6# ةوو مدث ةس ع

 مان :ركحامىلع مح را نم ةفطتلا با رخإ ىنملاىرهوملا هتنقتفاع انحف دي تسد

 ساق ةياوضىرب نا لاك «ىساملاولطسلمأ عوطسب « ّ دؤر لاق هيسمعداسملاسقي طسم

 لاقت هسابتلاو آلا طالتحلا سامنملاو سانام ْنمَتنكَنا«دلبقنال كمأ ىلع
 مع امهر مع

 ةمرلاوذ ننعاورلا تالناب وسلا نب 3 املوطوروبعلام انا نهتسم

 كدءواذاهلك 0 نسخ دعي مل ءاساذا ايس ىسعىسماقي ىلارعالا نبا

 ًاعّسساذاوسلا ق ةغا دكا واهدإو تجرخأ اواهيلعتوطساذاةقانلاتدَسمو كنءأطن أم سهأب

 توُلعسا ذا امس مفاسسماه يلع تسمو سرٌلاو ةقانلاُثنسمو متو سمواهتدسملانقب ةفانلا

 نلوفللام السا رخآ ع طوف و .داولاو لعبفلا»امتح رختسافا وجر فدي تلد ذاذاو هواموملع

 نممأةشام نمأ ىردأ ا لاهعيةنفاهجرف كديتاخدأاذا اوهىنانعللا لاو ند داةمارك

 اولاقه وبيسلاق حابصالا ضيقت ءاسمالا و حابصاادضءاشكاو ىدملالتماّلكو كلذريغ

 هك فاضم اسمح ابصو ئه سم حايصدت ةاوداوسل او نضانملااولافتا ءاسسآ او حاسما
 6 . 6 7 .٠
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 ١ا/ (اه) .٠ ءايلاو واولا فرحا اه: مملا لصق

 رينالا ني لاه مل سوهيلعهنتا ىلضدسبت ىلع هلا هلزنأ ارز هنالر فكما ىلا هر أدق كادنوُدي |||

 ءارملاولادحلا فاذهءاجاقإليقولاكهيلعدازانعالضمرمك هنمأيشَتأْباناذنإ ءارملا فريكتتلاو أ

 ءار الاوءاوشآلا باصأو مالكلا لهأ ب هذم ىلءناعملا مهو ورَدقلارت ٌداهيق ىلا تال ظ

 . ندم هدب نك ةباسعلا نبي ىرجد كلذ ناف مارطلاو لالا باوبأو ماكحسألا نمهتنةدئامنود

 نودع !اروهظ هيلعٌُتعان او نمسا نوكي[ فل ذونيعججأ معمل ىضرهالعلا

 اداقعرابت "ئراملاق.ن ةرهلا ف ىرال ١ وءارتمالا هنود هرملا ثيل رخل وَيَا

 لبد ار اوقب ىرام كب رخالا قاب لج وزع هلوقىءارذلا لاهو كل َتاذاءارتما قرتماو

 تاسنالااهي مما خاج زلا لاو دانا وزع هلوقكالذك وهتءتيبلا مابدك
 ءأسأملا ئهءايلا ديد شت ةيراملاٌءاطَعا | ىمدالا كك شتت دحاودنأ :أ ىلع كلذبتىتلاكيرقمهنكأب

 ةءرانل اديان والاد هوو ىهوفيفتقلاب هير امل ةاطّقلا ورعوب أ كافو ملاكا ]

 هذيلا دج عال صالات ةقارءاشم ب هرامتأ ماوءاسل الا نمءابيلاديدشت

 قزاَللا شر كتضلااوةدعلا سأرعى را اواهعضاومىفةروك دذمتاوخنأا هاو رج نياالاةظفللا |

 ديبعدالا رياك وبأىأ رقأدوصنمو لاف نطيل ماسالا لبد مولا |

 ةرقبلا داو ىراملاو ءايلاددش ةوزم مل يملا الر ءرملا ىرذنملاهنآرقأو لاق ديدشتالب هزمهف

 ةيراكلاو نوالاةقاربلاهيراملاو قارب ىأ ىرامدلواهل ىلار قبلان مب رمال ضِدالا

 رجا ن الدي زو أد شنأ  ةيشدولاةرقيلا

 رصْخم قرف ان 0 اهدرو وللا ناوُلْول يرام

 ىدعملالافو
 < هم هو

 اردو فصلا, نينذلا دب مانأ 3 ةرلنشحولا نمد هير
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 ديشنأو قلبا ب ىنلا كرابملاجدب نب نيإءايلاد دك راملايفارعالا نيا

 ةيراضواهأزإ هدا مهرا هردب نام مو طوس امدا علاق وا # يااا تانك *

 5< 0" ةهض دعو

 ْ نب ةراحنب هيعبب - رزب وركن يفو عنبة فاح و 0-0 بمب تنبع 4 راهو هود اماما

 هلوقي ناسف انعىذلا م رجالا ترحل اهني او ها نيءايقيو 00
 هل سه هس 7 هع

 لما ركلاَديرامنباربق #2 باية وجم دارا
 ا ل

 وهو صاع ءايقي نموهو ورعب ةنفحن نور دع ةيلعثنمقرالا ات 35 مضار بانلاقو

 لصالاب اذَك اهدروأ هلوق

 اهدوأ س نبق مدقتوانه
 كاتهيكحم اف وهاك ذك و

 ةداملا كلت ىف رح هبازتغ

 هن واعد رامثاسللا نم



 هاب رطارعاشلاىأ هبشدلوق
 ةدامنمْدْسُوباك ملا ةقانب
 مويفصم م يك دم

 دوسالا ثدد->-ىفو هلوق

 ىنالاهدحن لو لصالا ىفاذك

 قلب ةءاهتلا نم ررعةدأم
 هبتك ها هّراشتو هّرا#

 ىىيعم

 ع

 (اره) + ءايلاو واؤلا فرح + ملا لصف 4

 شا فراعوهالو ىزتماليدلا ىذك »* فئاطشنمأنساسعل ٌ

 ا اوكا اهب رخام راو هسئلداج اذا" شع ةيرامأأ لج لات يزامو .فرتكيالو د كالىأ

 مامون ناتغلامه بلع لاق هنمةن رم قكتالف لوز عدلوقأ ب ئرقو مضلا ورمسكلاب

 لافو لاف قالت عرضلا َحْسس فيرا لاق طلغعضلاورنسكلااالاهبق سلف ةقانلا
 ذشنأوةيلاعلاةغللا هو مئضلا قالا دن مدير دبا

 اللا ىذ قرصا *« كا لع سلا قساذماش

 كشلا ثلا قئارمالاز مدلا# الطلا در غُبضف ةرصلاو تغفر ىأ أ اند تدهس دق هقانن همش

 6 نزعلا لب يتلا فو كشلاوءارتمالا نماضِأءارم اولد اَوُداراملا"ارملاو قرانا كلذكو هيف

 ناكر نعل حرلا جرت هدي نآولادحلاةغللاف ةلصأوناغ ارغاطما مالا منيفرامالف
 ٠ ايفو ازاممدارامدقوا خيل تحرذتسا راهتملخ اذائاعلاث 2م نما :رءدغو ةموصللا ىناغمو

 اان سةندق وقود حاولا قوكت ىتلالاغف"الا نماذهو هءوننسلاه# لَم ىَراَو هبقىرتماو

  عقارال ك ابالو رشلاىرشتذيىراكي ىراجالز ىراشتل لوميلعتا لست لوسر
 |نخ رام لع تورففئرقو ىرام لغو رامقأ لح ورع هلوقو مالكتلاددرالو قلل نغ

 ار ةلآ لات .ةنانةنمئركلا ىرةثأؤ هملقبل نوزعهتلا ىارانأ ق دنولداحتفأ هاتف ئوُرامفأ أرق

 00 رام ىلع ور وتقدر الافد ةثوددختف أ ءانقت نورك آءارق نمو : ماوعلا ارقى هو

 | هللع 2 واكو هسشفلا اذا هن راهو لجرلا تيرامو نع خضومف لعوالاقاكزانم ةنوعفدت
 1 ثيدنطافو امض اىلعُدَر رح اذا اهتاح ىو "نسل كلارا ضو لدَلارا هن مذ ذوخ أ موقو

 لاقنلخ زنعلأد ةنادوشالا ث:دح ىو افّدلا ىلع لد ارا سم لن -- الملا تعم

 قاوُراماللاكهنأ سو هيلعهتلا لص بلا نعئوزو يرانا لهنأرغأ تاكا ]ما

 5 برلاوكلشلا بهذ لعئلذاحن ةارامأاوىراقلاو لادن رملا رثك هضم مناف تار هلا

 كلاطا وره رث وهيحاضد _ةعام خر ذظسامعمدخاو لكنال : ةازاتةةرظانملا لاه 3

 اعناشمةنكتو زل وأتلا ف فالتخالا ىلءان تعثر دخلا ه حو سدلد تعولأ لاق عرمضلا نمّيلا

 ذكمو» سلزخ الاه لوقف فرح لع لحرلا رقي نأوهوظفللا قفالثخالا

 أ لصق |لوسران ديس ثيدح كاذب هيءورقملزنماهشالكوامهيلك لجوزع هت اامهلزن دقو
 06يوم ميال ارقام مدا ولك دا ذافف رح ةعيس ىلءنآ ارقلال زن - وديلع هللا

 1 سمس زب هج



 46 (ام) .. ءايلاو واولافرح د ملال صف

 اهعو رض مسه نم لعدم تلا ةقاسنلاُ لا قاسكلا ٌردلا نماوكدي رتكنكلوال_ءفدي رئال

 انالفنالفىراش مهاوقف ىرانتالا نا |اسم دقو ناللا :رثكلااةقاثلا ىهليقو

 اه َتحسماذاًةقاشلا تيرم هلوق نمذوخلأ او مالك انسدنعام زنا دقوا

 |هعجبوزومهمريغوهواه داواهعموأ عن وكت الوداو ريغ ىلع بات ةفانلا ”ىرلادبزوأ ردتل

 اعمدلا م !هللاق ملسوهيلعهللا لص ىبنلا نأ هنع هللا ىذر متاح نب" ىدعثد دحىقو 7

 نموروم روك ذموهو م ذاديربت ئشانعهجر ساو هر أ وهل هانعف هم ءاور نمش

 ىبارعالان باىورو ردَئلاهَع ءرصتصتشاذ اًمقاثلاّتن منذ هحج رختساو ليس أهرضاذاور

 هريغهرامأوىرجا ذاروءزام نممدلا نه ةيفريوريثالا الفني رضسلا وألا

 ناسا اودوا دىلأ ناس ىفءاجدق و طاغ هودؤءا ل اددّسمدن وو راشد ؛ دا باعجأ ىباطخللا لاو لاق

 نوكم“ ارادت ورورد ريفا .همدلا ل عج اهانعمو نيترهظمنيءازبْ نأ

 » مهتامدتانندرملا فويسلاباورم دعت اعشيدح لوالان نبل طلغا سلولاقمغدادق

 كرثع راو ميس زيف اسمأو للا ئلكمدنسنةاحوزاستساواج

 ئرمةقان ورطملا هنمتازئأ اذا تاصسلا جر رلاَتمصو ردي وهجرتستغيريتوباصملا

 د ”ىهفداواهل سل ىلا ىهل قو اهللعفال و داما مجاز ما ويدسدأاكح نبللاة رب ْرْغ

 ثيدحىفو هجر لعقلاءامْثعَحبتلا ىرمملاو ريم ىهو تم دقو بلا ادب ىلع كر

 ةيذنت نيني رصاكو ريو ىص نزوى سة نلت ى 22 ريل وهيلعدقلا م بلانك ناو نتا

 يقجالا فرددس فو لوليتا هردلاةريزغلاةفانلاةيركاو راو 7

 يرشو اره ماسه دقو قو ءكاذإر دفن هزم رسامة ايم ةقانهعمقاسو

 لاقيو تيذبلا عاظوأ كح نماهر موو ءبل .ضرالاع سجل هجاذا[ييم را

 ةقانلا كلذكوى رحالا دم اان ضرالاّث ثم ثالث ىلءا.هدحأماق اذاّةقانلا وسرفلا 4سم

 ةسض او دمضم -

 ىرم تدفصوُأناديعل ابدل 5 اه ار تقل ألح را اهنغ طحاذا -”نيكلأو

 ريسكلاهب رمل مسالاو هريغوأ طوسإي :ركانم هدنعامّتِس رختسا اذا سرفلا تب صىرهوملا

 دشنأو هدحى أه ةسما لهو ثياعلاكضرالا ىلعامهكرتاذا هيد سرفلا ىسهو مضيدقو

 لعبلاٌةمعن رتب ةئعم * ىرتعاف“ ءامسأ كم فاخام ىربنبا
27 0 

 ىدسال | هللادعنيةطف هزمت ,و هددت ىأ

 ( توريتعلا برعلاناسل - و9)



 ءانارسكب و هىريخوهلوق
 حابصملاكلذب حرم ىرثاك
 رخ ةدامىف طبضو هريسغو

 : | هبتك أطخ خفلاءناسللا نم

 يعم

 عيا محامل ىشعالال اه نيالا نمت را 2 رلاّتيط |
 3 ١ ! : هيو وهزا, ل” هسد : , دود و ةء 0 0

 حر ١ 0 اذإ 2 قسوموو نم و ىربتيو ماو

 ار ب 0 2 4 - هد

1 6 71 

 أمه ءايلاو واولا فرح « ملال صف ١4

 لالالالا عتيل الودومدوكمالوهربلا م كنس اوكي هبهح ذياب

 ااننارعأا معتلأسورمثلاف رغب أوال عب لانو انوكم ولاه او يسع ىنمسي

 ضالازطا ةوُرما ريس وأ لافو زاثلا اهتم نخل تأمل ادَقلاةذنهئ 0

 ةلولملا نضع نارك ذو هعل ماقلت أ معزوةزاجخلا بلصأورما ةفنحوأ راثلا هم نْوكيّشهلا

 قس باصأاذ|ئانئئد عال ثيد سلبا فو ىلا ةلهتأ د هلضقد دودة نمسك
 9س

 كش لاى ملقو قارب بضع ارخةورملا اسمها ةفشو ورا من يك هعس سبأ ادبدص

 تيعمامههلا ئنلا ىذا هيسأردحلأ ىعوافشسلا عمرك دبل ىو زانلا اثم

 اًذاامهنعدقاىت 7 سابعنباثد دس ىو 00 :ورملاال اراخالا نتن مذا 1ىفدارملا وكلذب

 ليزيجنأثيدللافو ةرسفبلو لعوهاذاف ىكنم لعهنؤرم عدة قلَح نمل تجر
 قدلا نيس دوهف ملا مضب» رءارملاامأق هانقرما اريسكت هل قءا رمل اراجع ًادنعهيقلم السلاهبلع

 0 ةقارتاهت سة ورئاوافسلاّنإ رعلا ل يزمتلا فو ىلانعت لنا اهفرتش كم لش ةوركاَو

 رب خرم وشرب 7 اكسال لع يومان ةيسننلاع رش 7
 ا هل همس

 هلو شوا ننال لا ةزاققاوأ ضال ةرورلاوذلخ بسح أد ردنب لاق لمح ثاو صو

 قنوع وهةبوسسلاف ىرورم عجب اومديسزب !لاك 8 رازملاوتايروركاو اقردرما عماد

 هبوينسدا ع ة /ةارو له كرب نبا لاق لّتوُمعِب ادن ا مصَص بايد ل لدومَع ةلزتع سلو

 ىو هود

 امهوتابومَتلا لزق ةاروركاامأو كيمحشير وب جابي ؤلا "لعلعف

 5 عا

 ةيحوأ لاق اهتيعبضرأ م "8 0 أالءلعت نال لدومع * قعامهلمدكالو مم مص لزرع

 ٌمقاوذلا جيورمشلاةاررعا لا كتل "الون لزغمامو رمل
 3 وذا ء4ي9و مَع

 وتمر فك هارورملا ىفصالا لاقو َتد ريلاالاا هيف ىدّتبال تلا ضرالاٌةارْوَركا يذلا

 2 و ماع ايس هوام سم هن وص وف رع 00

 ةلااهع هرص سمان يم ةقاذلا كر م < ردة قانلا عر 0 راق اكرا ينو ترو م عمو

 2و

 وماما ىلعأم ذلاوةيرملاوةيرملا مواهممازد وى ا ةيرملامسالاو

 .وربادبالا# "لاما فاجر ا جبا سا اجرا ع



 |4 (اسه) ءايلاو .اواولا قرح مملال صف

 نيج نيل نزوخأيوهواخسب هب كنك أ لنج لضم
 ىلع داقاذا ىّداموٌلَح رلاى ذم نارعالانا اذماضعب ضع ىذا: مولضءاسنلا ولاجرلا|

 لاق دهشأ ذا ىّدُمأو رن هتلر اذاهتدَمو ىمرف تندم أن مو» ليو ىلا نمذوش ممل أ

 اًذاَبا لات يدم مةوان رلاو نا نمدنأ كرر خفي اةلاؤعتيدسمل ا ةيابلهف ديعسولأ

 ءاذااو هعطومفر دوكد نموهو مالا لاذما ىدروهثدسو دش فذهب زمت ركنا |

 بالذ لعفاذا ثيديشادلاقب مسينملاني امدلابي الف له أ ىلعهّسفا شي دعنا ثا ةئاردلا

 رودنموأ لاق ةوهعثل ادنعركذأا نمي رضي ىذلا ىذا نس دلو لاحت ءاذلا نيب توما لاقي

 دقناكاذا لوبلا دعبل حرلارك ذ نمخ رق ذلا ذولا ىراينالا نا سر

 لج زلاركدّنمحب رام ىذا ودوجأ لوالادكد ول ىدوأ امكديىدولاقب . رظنوأ كلذ لبق عماج

 ٌةيذانملا او نضيإلال ملال دوخأ لوالاو ىذيىدماوىذهىّدملاق . رظنل ادينع

 اني اذا نامل علاق اهيل نام تمم لاو ىلبعلاب تهم ,ثةسللا 'لبلا ردا

 نسل ةلوسلا يذلا ىهدالا نيتك اذار عش لاشي و اشيا 21 .رهلنا تيعنو

 قضاة نل هيدم|تدجاوااركا ىلا قال قاوم .ردإا ىمستو

 ةليعك اهله ّيذلا شذ هلابك كولاقوءاذمو

 رضنالا فد تكوأةيذكا لم هر اننا و

 يذلا ارم ىهد اذا قرتاذالخرلاحتتأد ”هليذولا لم كورية رماة اريس ف لاك

 حالبلاىذاملا وءاضرب ل هقوةنيل لبان عماني عف رذلا نمي ذاحملاو و رمل

 ناك مجرم رذلاهلك ديدطاذاملا واو ليمتنبا لاق ديد نمءلك

 نيلي فسم

 5 نة و اق سس 2و

 مهلا دقو نودقوي * مهس و ةرّدوةىذاملاون روع

 ءاملا بابلا ادهن مم زار هظتملاملعاند 50 وهل نبا لاق ة دج وديدملاصلانئذامل لاقي 2و

 ف دركن فاديا (1) لعأتتاو وذ م هعمل وكيل

 بيؤذو لاهرانلا اي /

 جلاجل يدا دوُاراخام. .« .اذا السلال مذألاٌب هاولا ٠
 2ك تلو ا ا 40
 امملعخش قبق رص رع و رمل ليه*نا ىلا غت هلل ااهف رش و :رملات عساه وود وا تدخلا و

 قرضنالا فءاشك هلوق

 فشتك ىو ربو'هلهكستلا

 بهذلا نولكىأ ىضنالا
 رض هدام ىف غاودقو ها

 داضلا م 4 ةنرضتالا طبخ

 ها اذهاك اهعهتناوصلاو

 هعت## هتك

 عدقو مدالا يهاولا هلوق

 هيفافرح لج ةدامفتدبلا
 بالهلاب بال_صلا ظفا

 لعاشلا انيم ثشحاو
 هتك ها انهام با اوصلاو
 مييععم



 لثمىذملاو اذملاوهوهلوق
 طمضالب لصالا ىف اذكى بعل ]

 انهاند ع بيت الو

 هييفت# هيك

 تلات مضساذاىدتمل وق

 ررحاو لصالاف اذكد

 اندذع سلف هانعموهظافلأ

 ىلءدعاتسإأم تكلا نة

 هعحم ها ةظيض

 لا قافنلا نمءاذملاو هلوق

 اطونضم لضالا فوه: اذك

 قو حجايصلاك ريتشكملاب

 ءاسكءاذملاو نسومانقلا
 «لوكتلاف طيض كلذكو

 ىوردقو
 ثرد_ا.ىف نيهجولا

 ةيينتم رك ها

 جتفلاب اسريصم

 صا فاوتبزلا منين فوماعلا ميديا نبا له انا مهري ت يذ ا

 (ىذم) هايلاو واؤلاف رح + ملال صف لق

 |لاكموهىازعالاننالاق فورعملاكملا نمئذملاو بريا لف مو ضوحلا نمليسي

 |نأشيدحلافو انيرعذخأيلاكمىذملاو بيذهتلا ماد وبرر حملا امد لدم

 أنماط قناطمقلا وناس را نايا نطديقلا وني دما سانلل كر :رحأ هئعهللاىظراتلع
 ا
0 

 هالي ماشلا لمالك تلا ىرنبالاق دا ارغغوهو شلال ذم ىرهوما عاص

 6 بخس :ةوكملا ١ ةيكاتة جاف قتلا وزار يسزأ 0 ةودعبا ركلا
2 
 و وووسو شل

 100 ءوضولا فول سقتلاو
 |لاشإ : وىمعلا ل ءىذملاو اًذملاوهو بيذهتلا ىلع أن ياظقلاو ىنقاوئدلاع ءالاوةفطتلا

 اةاذمالج سنك مالتسلا هيلع ىلع كن دو [هصصق لوألا لاه ئذكو ىذا وكتم

 ًامثكى أءاذم هوضولاه-ف لاف هلأ سفد دات رض أذل وهيلع هللا ىلصوبتلا لاس نأ كساف

 ادرك مع رخيئذلا حلا للبلاءابلافففخعلاذلانوكس َداريثالا نبا لاك“ ىذا

 عدها ةذلار ءوضولا ضن ونادغ ص سوهو لدغلا هيفيكالو اننا اًديعالُم

 ا ضعبؤددشمىذلاوه ةىومألا تايد ىَدُسأ مالى ذكىَدَمنمىذملاةرثكف ف

 دحر ىلا دعو لاق 7 تاددشملا اادولاةىذملا ىهحالا نع ىرهوملا ىحو فد

 دشن ىذا رحب لعلاقو ةفطالانمتوكيأ مقر اىذكأو نامل 90 ا زر ك

 ,للخالاىربئبادشنأو دق ألو ىذع را ليلا رد لا وءاملامعسا

 راهبات 5 انمزنأ ل كوه تلاذاىذت

 لاو ضوخلا نمءان ليسا ضب ىذللا كر ربا ضوخلا او 6 رخغ ىذلاءاملاىذْلاو

 اولا قئقفاوتيسفلا وم * 'اذملا فدرئاغازاك نحارلا

 الج دلعي هر يح هج ضنا ارلثىّدمأَو ا ارعش ضعيها و

 اضعنمهضعب بءالن مدهك رقتوهاسولاجر نيب عشت ءاذملاو ىربهتلسرأ هيدموهتيدمأو
 | قافنلان مناذملاو تانجالانمرْسقلا ل ولعت لضئتلاثي ده قو ةاذامللا"اذلاو
 تأءأذلا دعو لاف ءاذماشعي ىذا, وضعي نالءاذم ىهتانزلاءانبنلاو لاج رلا نيد عجلا ارغو



 اء (ىدم)  .ءاملاو واولا فرس « ملال ضف

 هيلعهلقا لص ىبنلانأث يدلا ىفو الاعيف ٌتْلَءاف لوقي نمةغل ىلعءاديمىدامردصمهنكى ذا.

 مهلك لذىأ ىدسلبللاو ىدم رانيا زحل مههلعوةمذلا مهلذأ ءام دويل بتك لسو

 ديعسنيدلاخ بتكو لش ىَدلاو ةوطعأر ,ددلا ىدسيل فأ اللات رابنلاوليللامادامناديأ

 ىلءزاهنلا وللا كرئامدارأ الى اىدسليللاو راهنلا ناك اماديأ مهل كلذىأ ةباغلاىدملا ||

 نعاضيأرمسبلا دمر دقورصبلا ىَرمردَ ضر ةعطقلاقي و ةمايقلا ميدل ناةراتسولاج ْ

 اذادهارغ ةغم ليكتب بىأةياغلا دما و ىَدسارعشينذؤوملا ثردخعاىقو بوقعي

 .ةوس#س7» 2

 ناىأ ل يمعوهل قوت روصلا فة اغلا غلب اذ ذاةرفغملا قةياغلا غلسفدن رص حفر في ييودؤتيما

 كلت "القبو ذنذؤملا ماقمنب وماضقأن بامنوكي نأ دقو ت وصلا هيملا ىبهتني ىنااناكملا |||

 ارب ىلا ع دال رسبلاملاالورصبل م نيوهو لاه فاسل ]

 ىداع لاق دو نيناشلا كح آبا ؛نسوهذءاكجام حماذاو وقتي لافىرجها نعوزغلا ف ظ

 يدان كلْذل نلف كلامزب بكت ثديدحفو هتبافئآديغئدملاطا ًاوهيفرعاذا هع تالف ْ

 ُتالضاولر مشلا فىداولرخ الا ثيدملا فو ىديا نما :وهورخأتت لواط أ 0

 و تايدموىدموى دم عباد 2 ةشلاةيدملاوةيدملا و ربكصأفاتل قساذا لج ا ْ

 دنءدرطماذ_هولاق اوهضاوذجي ذافةيذمنولوقيذورخ 7 .ةواورهسك ١ اوه ذقت ولوتي ا

 نارعالا با نع ةيلان"اهيفُدغل يملا عفبةيدكاو ى :رخالا ىلءاممتمقدخاو لك, لوخداهيوبيس

 تلق ثيدحلا فو ىيحبالو لاك ىَدَلا ءاضقن اهبثالة بدم تدعم قص اونأل اق ىبيرانفلا لاق ||

 قو ةرف ةشلاونيكسلا ىو ةيدم عجن ىهىدمانعمتسبلو اذ ادعت ماركا لال

 مس ءءء

 ليف ا نات الدارأ مكس هن فال الاب ىَدَلا اوما فوعنباثيدح ٠ْ
 : لك

 دشن أوما ارعالا نينا نءاهديك وتلا ة يدعو كلذاوراعتسافمكدح

 رعاشلا لاف ةوجبدت راج هو ناصر ف تسيلىذلا ضوحلا ليك ىلع لدا

 هدروءامفضي ىا رلال اكو اضاف ”ىدللا ف ٌلئسااذا#
 1 هام - 2ع هايج <

 ايوبمليأ نوت دقنك اوس 5 هنعرب انين

 ةوزريو وهي عموم © . م هءء

 هيلع تباصأ لق بصن لنا 35 هيدساهتسس ىدحاودجأ

 لاسامئذلاوىدكاو رببلاءامنموي رهام هيف ل يسير يغص لو دجاضي ًأىدّلاو ةيدمأ عمباو

 2 ءءء

 ىذلاءاملا ىلا ةفينسوب أ لاف ترعومكنع ا دوقتسااذافد مادام يدم .مديولدلا غورف نم

١ 

 هلوةىلاسوقلاةيدموهلوق
 هيتلنس ىدءاود١اشلاىف

 لسصالا ق طيض ةيدم

 قادم نم نلسملا -

 جراشهسعست ونيعسض دوما

 جفلاةيدملاولاقف نموماقلا
 تنلادشنأ وسوقلاددك

 "رلمكتلا ف ىناغاضلا ةزابو
 سوقل ادنك ملا شدا و

 هبتك ها ٠ تيلادشنأ و

 ندعم

 امىددلاو ىدتملاوةوق

 لاضالاىقاذك 00

 ها ىناثلارركاواطويذم



 (ىدم) ؛ . .ءايلاو واولا فرب ,#« ملا لصف 17

 5 رعاشلالافو رتل مسالروندلل مسا هو ليقو ةدهاشمللةزورنضلا مولئعم نم

 | 9 معة ككامشلاءامسأ ن نمهردغو مسالا لاك لامّشلا نه لبقو « ”نوذلا نوح تاناصس ب

 1 نمل هي دشنأو ةفرعملامشلا سس اهو تيه تدكسلا لالا ةفورنصم

 اك نواب 5 قاعد

 مث 0 ل اهبعخُني ةءباصسلاوتةارنال . ةوُ لالا تمس يغلق و بونك اوه لسيقو

 كاطع جالو نإ اهلخيتالوب ف رمنت الة فرغ مىهوباصسلا» بهذ اماللامشلا

 يفدوجو اذ هولاق هببدبو باصحلا عش تق ناتو ست زج
 ئذع اللد شنأوب ولا

 اناَهلن ابونا عشتار عببصلاو دمع ركلا اذان

 ها, تلقدليب اونئاو مكن مالو ارغب عضو مساوحو

 اهلالُدأ اوان ررداقم علا ىَْلاَدس يدار 2
0 

 اهيراجتىةىأاملالث ىلع كر رع ار روم لايق َّق رم اوكلابسملا ولن جلال ”الاو

 | مو

 0 يداؤاف ندب نعبذملا «(لخع )هوغو يلا لاية قالو اهقرطو
 ىمضالا ةشنأو هيلث لاقي وتزذتعاىأهبلا

 ه هداعع ىلا

 1و2 همت -ايعأم قاري 0 5-3 ا قتلو تاق
- 

 »© 2هويوس هن 5 00 < مسه و

1 

 0 1 . هخرف|نييريسنلا لدم ب هشا# يانسيم

| 
 ا

 هجوم مهو نه م 3ع

 1 كن ةةعرتلا لمع 3 0

 | ننتيح ىرهوملا ىلا لال وا مائه نمي رع 3 احا مالا كلذ نما محال لاهو

 يسأل  ئسأاذا لع رلائدمأ (ىدم 0 ا ًًريماذا نمسح والا

 ةبورلاف ةياغلا ىدَللا دهابتنم لجأ الاىدموة اغلا يدهن نموه

 م اسدمبإ9 هو

 هٌرادمامرني /ىدّا اذا 0 هاهيتهسم همكم

 مالا ذا ديرامىردأ ماي ردقااوةياغلا اوهوِىَدَلاَن ماعم ديلا نارعالا نبا لاو

 012 لهب أرسيزراسانا لو يئانص نا اذااذك ضرأءاديعاذنبهو هتباعوهردقى عب

 نءلاعيفوهوتيلصأ لا نال طاغىَدَلا نملاعنمءادبملا يلا رحال نبا لوقو نمو لاف قيام



 84 2 (ماخن) - ةايلاو واولافرخ « ميال ضف

 مها اوراساداكاذكو مهل آف الاف اذكو مم لشمال ياما نيعسقوة عت وقلا

 تأمأو# ؛ناما ماعلا ميم وىربهوملا اًلأوأ ًةئاماو راصاذااوُمَل اوا وأمأ دقتلق كلذ

 نءةئامىلعكأ ١ ا ةئاما تيأمأو ةنامتراص عافالا اسورغلاو لبالاووهارنلا |

 0 واواهرتآن مت ةذخةئاملاش يللا لافت ب يذهتلا قاوم َيطرات كلوقكى بار عالائئا

 اهعجنوةزمهلاىلاءابلاةكرحتاّوْغ ةمعمنزو ىلعة ام لصاوءابو او هواو أ ىردنال زن فرخ
 ->ذ 0# 3 5

 ةضةطمضرأ ةوألاو: زاد ع نس تايعمنزو ىلعتايأم
 ووعم !دسم هةر

 وضاق هي :ددم هندتمؤ أو مدربغو لما ت 0 تواتكض الا فتوتم (انمإ) وأمعماو

 © بيع عمو "6 ايل ال

 هرسد نم عملا ىف #2 ةدراو سول هنأ نقلا

 ىف و لادإادم هو اطمىهع تمد لصالاوءايتنااتلاىدح ا تيل تمم لصالا ىف هتاكف

 .ء, هع هه وع م2 هع هم .

 ناطاذاَىمةلانغنو رثكو هقزر دما اذا لج رلا تما فارعالاّنبا بلصلادمسوقلا عراف

 هرب هس هيي رع

 حنو اواي هي لوقت ئطو»اغأودوغأانأ الوقت هرب :!تهذب ىش اوما ىرهزالا

 لدالاو ئشادوحالاو كما م يطعم 1 7 أتهزذاذا ىممما كلذكو لنا ءاحتا ىلا

 هم 09ه هس سوس

 داولا ترام نتوو توها عهيعنتوا رايها هجولة ةئيذرتغلفو امو ىيئاديف
 85 #5 صدع

 اناث راك ىعضالا ثنأو لعفلا مالى ىتلاءاملا فتم دأت | عامقامةرسسكلاءاد

 ات لسو هيلع هللا ىلضهنلا كلوسراند ننس راي .٠ نمىتنابملاو ةفيعضةغا ىماو ىرهوما لاق

 تاس شمالا واو هللانذابهران' عل 00 اوسيدنال ليقو هران اورفكلا هيدا

 اذاةدح وو ضرالاَت حصأو ىنإ اًرعالاّن ان ءّبددساو 3 ةراطملاةوحناو ىحن ريت ناك كلذ

 00 راعمااهقبطاذا ةذحاودوع صرالا تك رو تيما ىلا هةيروتت

 اهَتبطاذاةدحاورو < ضرالا اهلا تك رتدبزوأ نكت كارد ينتنكا هك تكي

 امنامقمالك ىفاهعوقورثك مالعالاَّنإتاقناف ةفرعم تاكل اوت امن الزودلا هوو رمل

 مداصا هنأ ىرتالأ مسباح لكى اهنا سب" عنك نا عب لاف تاب را نايعالاىلعوه

 تامعالا فت رثكوىلاعملا ىمالعالا تق اول _.قناف ةلاخمالم زيود ومارحالا

 ىلاىديأوةسالا رهط نايعالا نآل لبق صا وهو لع هيلو نام عج ورفعحودي زوم

 تسلوالالدتساؤالمأتلعيامناواسح دهاشيالو ى ريالا ةيلعلارهبشأتن داكف ةدهاتثملا



 2 مك امهلوق 7

 ٍناكو .ف ل /] مدع

 يصمد تك

 2 ءايلاو .واولاب فرح م ميلا لصف ام

 فص نيئمدي رق | تانوشالواالتخ ل دلك ل سل ُّئ

 [دتمةتم د :أمعجج هس نم نخب وم سهل هريغخىامأو ءاس يهواك كلذدارأولن رونلا
 ةم دةس

 اذه عمجتالز :رساتانبّناق اضيأو تارك هيداربر نهم سد لاب الهنالىوقي سلادهو لاق

 هلوق ةوءاهلا الأ دا وقراشيالىذلا جلا نعأ عملا

 الارياني ماد 5 م قادوا لماحناك ام

 قسقاشتبرنسملا اوأ أ ىحوةرورض فذ فال *الأادازأو ةزمهلا ف ذقن لادارأأمنا

 بهذدق ىارعألانباتيأد ولامءانماللات نك ىلع ةعطاق ةلالدهذ_هولاف جنب اءاكح دي

 ن دركي 3 مب غن لع ىالاذتركذ فد ةنامل ان يلام ض مي لاق كاذملا

 تالذادحا ا ددنلا د اوفاضأف ناقل 0 مرطنن ىلارعالانبا

 ارثك اذارثلا نيمو تان الثلاشيدقو هانيصتدَت رمظع مكلف * لافاك عنب ظ

 هو وتك ومالا تر نوفاعبعب سول ودهن 0 وقى امىلاةفاضالا وهدودس لع

 اكتمل تروا ايت مأللا تفذ حالة نعل ةنكان يقم ةعانمجباد عاهل مأمن كلذ

 (قيعلارقت نأ «ؤسس_هذخ مالل| تددر ا ذاف هامل .قن فرعلاو:داعلا ىلع تفناف ثدنأتلا

 | اذافىثك كنه رد 0 وكفمدرلا ل 5تناكذقو ةكرظماهلا ع
 عع امها م

 َقآَبسْذاناكهناف ساوببهذمامأو قوس وُسَتناَوا وفلالاتاديأاهلا تدنضأ

 يرينا دورت وقف ::ل عفوا لت صا |مكر ردا رس انهمالا م" لال وأ ةنلعق

 ناو: 2 ”امكرتنأ اًذهسامقف" كوز زا فاو او "ى ول طولا ةيسسفلا فب رخلالوقب حيو

 ٠ لاى وما نيفاتذ#نياصأ ن نمناظذللا قفة ئىونمافلوقتف 'لعفي هر هلع تناك

 ١ ةثالثلا نيبامنالفال آم الثلوقناكت اسوأ َنيئم ١ زاوقيأ هقحسناكو ايلكلاش هنوسس

 رشعةثالأ ورش دحأب وشر هكلو لاح ر ةرمشعو لاح رت :ةالئوغة ماحب نوكيقرشلادل

 ا قرف رتل با معد أنالوقهربد_ةن ىف نب ءوننلابتونلا عون يثملاق نمو

 ”ىصغو نسال مو "قم اص أومدهزام ةرسكل اورسكل يعذر رخ ًالاوذاشوهو شفالا

 فكنا مالت: ىوقلاتمأاذاو انأمهميأمأ ميل راصموقااكأنأو انونءاملا نماول دنأف
 س هيهرزلا“ ةالدو دع عد لودل 05 اوم

 ناكاسكلا نوأع مهو مشي أما دقق كريغت موق أ ناو نوم مهن مهاوأمأ نوبل مهو ميم

 مولا



 | / كم. ' ءايلاو قاولافرح ب ملال صق
 ا هسو ودع هو | مه ي هء-د د ه-4

 معودسف أ انأمموقل انسب امو 5 ىئ واج ليعتسمو ا ل جاتا 0 أنغاو

 جالا لفدستأ ىلإ ههيامها معوق
 ةءاط لإ اهون خو كاين وم دل يمال

 سأم لك وفقر * سلا ق أ“ نمنولتعيو 2
 هَ يس 2 9 ة رفا د2 ل6 ١
 يلع: ا داو عسناواشفرشلا يف كو دسم ا رمال 0

 ع1 8922 د

 اذا كلذكرونسلاتأمو وءاوم 50 ر دونا ام وتاعملاثم ىلع امهساق و بواقعة ماع ةعاملثم

 مصرع 2

 رونسلا حايصحاصاذا قوما رعوبأ ىأكوعدونسلا“ امدريغ لاهو“ امو مات تم ثم تحاص

 لاق ليات "امل جرب تررج#ب . دم ا هبفونولل ابجدلا نميهو فوروش حجو

 لاف ةرخالا منهي هوبدسركنأ أو عماني نوعمنزو ىل ومو تان عفباو ولا عفر لاو ٠

 قم دارفإلااغمبهذدقاماهلءنوعممال,م م 1 ىعب اذكاهملعشب الني فرح اتاثبنال

 ددعلانمةئاملا فىرهؤملا يلا ىلع ا دعوه ابغاو مسالا فاح كل ذنال عجبا ياهلا

 ينو يلا ببكين تاقدونا ودار تيعج اذوابل نب ضو ايلا يال ياا

 اهلصىرينبالاق ١ ازئاج ناكل تاعمل مام .متلقولو ش ةخالا لاق ميانمار

 نيدلاىذرزيشلا انهت تاجارم تاره رعلا نعام عم فايس تعمم نسل اوأ ا ص

 ا لاف ةئاميف هميم تم نسحلاو ألاف هيما لص لاق هللاهجرىوغللا ىطاشلا

 عفرلا نمأيش نومي ههردتئاملوقي برعلا ضءنولاف 32 رصتلا ف ىنينابقلا ءاكجدأ

 قييومهردنملادلا ىفءانلا ماغدايمهردتنامدي زيئزب نبا لاق ءاملالا كلذو نونيسالو لادلا ف

 نملا ماهل اوخ ابشن ل يفع يب نمدأ ما لوقو انمأنالكلامىلاعت هاوق _> ىلع مامثالا

 ل يح اعللةناديزو لا و
 ىدلاديعلا كلانكن كيو »* لابو قاطلاماسو ٠ يلعوطيقلو ىلانةديح ٠ 5 ه2

 ى ذررغتصرتع تائه #2 يسال أ
َ 

 م مر مث

 رس الا لاثك نيف دارأ ديس لاق

5 
 و 3 5

 دزمملوقءل مو
 م همم 8 هد تلاد /

 ٌفئازوىشكاهمي "دولا 5 ة"ابع قصسريغىنودوزامو
 م <

 لثم ءاهلا حربطن عجب هنأ سون ع ىكحو 0 غدا تاه رولا لام

 و يدك ع -

 ىلا احن لااطما 5 لعلاقات نكن

 اة

 ( وريشعلا برعلاناسل - 8)

 ءاوموعرونسلاءاموةلوق
 نموهو لصالاف 1

 سوما 5 :رابع :ورومهملا

 هىيعم ءرشكها نيقزم عبءاوم

 ةماعحاعأ !ىفةءامعدل ]وق



 ايللا سابعلاوبأ هلوق (1)
 ىفةملكتلاةرامع زودقم
 ءامللا سايعلاوبأ لاق ىول
 داو داهمت جتفلاب
 ةشاواهؤامدع »ىلا ضرالا

 لاق ايف ةريسلا

 فاتسملاوهانملاةحزان
 نالخالا سلم نعءانل

 ىايفاهتم فانفتاذ

 اروسكم ىرهول ا هرك ذو
 هنتكا ها فا وهواروصم

 مىييعصم

 حارطتي ىذلاةوق ()
 لعلوانه ل_صالا ىفاذكه

 لصأ ود انلا نماطةسدمف

 ىذاافاّسملاو مالكلا

 صم نك هدعنامرظني

 (ئأم) ءانلاوواولا فرخ + مملاوماللا ل دف م

 دسم بأ نعالكؤيزابلاب نوكيا قو رضا ديدسشوهووو غول هلا يامن 0

 | تآداوصع رينا لاق ٌءءانل لامن "اك حامضصلاىفو ءايللان '"اكضاينلابتةصواذاةأر هلالاقبو

 | ١ يطال ضال لرتخ أفد ىلا وز -جنبلع هل اىلصدلل الوسرائدعأانالف ال د

 زاب ضايسلا ديد صخخاك ىسو»ليقو*ا وألا دلاورسكلاب ايل وني موىلصمم ءايالك أ |

 نبا. لزالادارملاو لاك و اهنا ووس رئلااهدلج ا "رطبا ونكت اني لاو

 ا اطدقو لسلة فهرب تبا رووا تانن بأ ليو ريدم تقلا
 ةنفحرخف» هوقو يسلك دك نب كآدي مى ”وهامدا هلال ر رروشقة لغو

 أ ض زرالا رومات ناسا 1 هب ٍلديالنممهنمو ضب ًوهولنسءلاء لك اعقل ىف

 أ
2-2 ٍ- 

 كتي ماعم نيام مرام واذا فل

 لاهو لورود اة رهط

 سو 2 ةارموور

 5 يذم برع كبس 27 برا ناوأ 2ع لل ابْسعد ىو

. 00 

 ٍبَوَص نكلواهرتعتنالف 3 ته الا تاكد :ااذا
35 / | «< 

 دشنأو ةميغل ابمههان تب اذا ضعب ممذعل

 تب ةسمو» )و 7 هو ءهس 20

 أمان لزب 3 تاركسوخ أمن ىأمو

 أه و

 أدمن رمشدام تعلن مىامأ اهمال تاع (ىام) (ملارسنإ)

 مانا مدنا لا تديشف ا موقلا بتي 1 موقلانيب ةومنلا ىأكاش ٠ ءللا لاقو

 ١ ىدومو السلا هيلع بوةءيداو نموه لق ىه تلزم. ىوألو ةَيلا نه ىتلاةهاللاب تمم

 ا | هاضررب زلاثيد>ىفو برعم ىدراف هب تت نلادوعلاآيقاالإ) لأسم الثا اهبلع
08 

 ا ايلا ءارفلا بيذهتلا زاجاب عضو هسا مّ نمل سوهيلع هللا ىلم هل لوسر عمٌتابقأهنع
1 

 0 أ ناثيداافو ىَتَش'ءايل لك 1هنأهنعهتلاىضرةيواعمز ءقىورو ةوشقمةءايلاجا اك لاش

 ْ 8 ةروشتمىأة ومش ايلات ية ةينضا لاب وايل هدحا واس ولالا نارعالا

 85 100 جارنا اهيفرشلا 3 شاواهؤاَمَدَعي ىلا

 0011 فالخالا نيام ءءامل 9 فات افءايملاةحيزان

 )60 اهدعبامرظنىذلا

2 

2100 

 200 اذ 1 م لا ا 6

 "2 خس كتابيه نس ياروح بعل



 امم + (ىول). ١١ ءايلاو واولافرج: + ماللالضف

 ل هموم

 قداودنإ لق ىوألا ف قل هنيدوف قاعن ”ثيد_ لاق هوقو ةاَرطمري غول الابر كس

 لاك 2 اوس أعندصإ عنالفأو و لوتتةأولا وللا از ءالائءا 'اهنمهتلاوةسذوعت هج

 ناش 1 زاباو واللا نطانلا والاف ىلل|ناكو قطاةلك وَطلاونامزلا نم ةسالاورتلاو

 نضلاودَدَشلاءالالوللا ونلعت نء ىلا نمنتبلامالكلا فرعزالكأ وللا نموا ةرعيالن الف

 ناكولتثاغلا ىلع مدنا لوقدبرب ,رناطيشلا نول ناقوألا و لإ ثردحل ا قءلوقو ءاوث دالك

 هنودبعياوئاك ف من ممشالاو ةفيقللا فاالا فرح نمال ىفهرك دنسو تاعفاو تاقلاذك

 الما قلطنا ز ىلامت اوه تأ 3 نكح نادي تاجاو ان غلطم كأم كد 7 هاو ند "لعق ىلع جاد سنع ىث

 كناف ىرغلاوتاللا ن*تالىلا ةفاضالا امأ هن ىمسلاو مكَدِهلآ ىلع اوريصاو اوما نأ مهنم

 اههاشأو فور اهذهفامعااهئمدحاو لك ناكاذا كو ول لة امسا تناك اذاالدةاك اهدَع

 فعاضيو هيفوهاملثمهنم تهذامل عامنا ةدثنالو ل امال اوعجالو رقت لئلداهاس لولا

 نال ىو ناكسالاراضو لاق وشب هتكرح ىلع لد: سن نأالا دن كاد اء نك اسطسوالا رحلات

 تالا 7 اولاريغول نميهاذلا اوله صلاونوكل ,هنأ6تثبالااوكرعاو ووك لفةدت ازةكردا

 لونا هنوبيسمالكى نهتناهديسس نبا لاك لعفو ل عفو أل هَ ل ءفورالا هل تَرَ

 هيهد.٠ةحص ىلع ل ديئذلا وةدئازاهفماللانان نس ولاد ىزعلاوتاللاامأ حا
0 
5 

 اهلك هذ دهف مانص“ الافاومأ ندا ذيغوةاًمور سنو قوعب 9 د ةلزنع ناَلَع ىرءلاو تالا نأ

 نمامهربسغو نيابعل اوثرحللا باين مكسلو ماللاو فئالا ىلا اهف» رعت ىف ةجاتةريغو مالعأ

 هه
 منن هان رض ىلا فن رغتلا الابط رقأوامالعأ تراصف ءامسالا دبع بلْ ىلا تافصلا

 [هموزلا هيفا تدان َنَدكاَ وب و ةدت ازا ماللا نوكنت نأ .وذ.كلذ ىلع لهكفاهيف ةفصلا ناو 0

 ةهالالا وةخالإو هدا وةنيق هسسالدب يزولأ حدف تلقناف :هنابون الا وىذلا مال موزاك اعابإ

 جفن باوحلا ثول ار شايلك مال هذ ناهي قر 5200 أو

 عضولا» رخ رخ ”الاوماللا وفلالانام هذ أ ناش رغن هيلع َعَتَع امم ةحالالاوةهالإو نقلا

 اممدنق ىهام تارا متنا ىلءماللا موْرلَلَدفمالربسغب ىرعال رتالنول ونةنمهعمسلل وطلال

 لعوب دشنأو ثان د رعتهملع ب ّقتعا

 امنع :رشلابو ىَرعْل نق لع 75 امأاكحلازالءامدوأما

 ةهالاهاص ل بق :وورع لل اراعارست نال لاف كوغ وامدنع لن .نلع وأمدشنأ ازكه هديسئبا لاق

 طمضصوللا ىف قا هلوق

 ريسغو لصالاىف ىوللا

 ىتلاةياهنلا سن نمةضسأ
 امأوىرتاك جابه و
 مكاو شل
 هشك هذ-تأمرظ:لف

 ميحد ٠



 اذك حلاة يسرافاا.هلوق
 ةرو هلا هده ىلع مالا

 ءالع نم اهنع لأسلو

 هسيفتههرتكس را

 عقوجلابرضاءواللاو هلوق

 لصالاكار روصقم س ءوماقلاىف

 هتك دودعىلاقلا ناو
 دعم

 سوماقلا ىف ىذا ٌةْمِهَط هلوق

 ٠( نإ ٍِب رةدامرطنا ةمهط

 مىيينعف ورتك هه

 _(كا) ءانلازق: واولا فرخ .« ماللا لضف

 1 هددت او نقل اكن
 000|0 تورت نسل امج '* يقلل ديلا كتبو :
 | 1 اية م لفرط يزهو السنام 2 ال ارثكل | ىولالا ميهلاونأ

 1 | «بولأيونلا تولوا ةينراسشلاب للاي عذلاو دو ءاونالادبدش !اىول الا ودحاو 'ىثىع

 ظ 1 انزال كرها تزن خقو ءان1ا نش« لقامجرظ يش هت ءاَذااَنَل

 0 ا راو اواو او اوهعا اذالاح رلابهيتشت الكل نين غور دنالو داو: ساس أر ىلع

 -وهىذلا اللا قءمف قولا وناس ىداونن اكمل كوكي اواللاوتنلا نم

افكوللا لاف قاس نعل
 ددنأون

 اان 0

7 1 056 5 

3 54 

 وود

 :رارصلانن ةرثىَوااَر م زغولل ٌانءاهتعج

 [نطَد أ كيئااو عذ راق نول اتانغا ثالث نيل ىهجهظفاردغ نمىذلا عجبت اللا

 الرغ ديالو ءاسنلاو لاجرلا هيف ىوتسي لاح لك عاب 00 اليؤاللاو بنصألاو
 (١ نزل رطقلا الانس تلقتفش نانا لج نويل وءاسناا تاملاب «لنءاونغتسما
 11 ميناس ةياد ا يس و ةمهن وز .هالوذمالو

 1 ةينالعالد ا!ةقنا ولا جلا مالغلااماذا. « اهب ااه الاللاسْسَناكو
 0 1 لال ا شئ 1 اا ةرحازلالوقولثمو لاق

 معك دوه نهاماللار د أ 5 انبناك ىذاادهعلا ىلع ىودف

 1 | اطلق . ماع يدب ِقوة فوندان ليقو زامل ةمْوط نة دابع 1 .« زلال وقامأو

 ش |. عسل فاح مالا باهي 8 مهاذاَنيذلا نارها :

 ْ لهأو شب درقون أت لاغ كولو ١ هه انج ماعلا ! صو نينا فال تخلع , عج ازاجا قاف

 |هينيلع وكل اقي هزيغو ءارغلا كلذ لاق ىرهزال الاق روع ةماعلاوز ههلابهنولوة ية رعلا

 "|| ةاولاوُدهْوَتلاهتلاوءذهلاتيو هموش أ ةيواترع- لانك هلا اول لاشي و هضصوع اذا مآلا

 8 ا اناثثلا واللا ودأ مغ :رصبالاىأ هرهطيولب امديدشلاليخ رالل عَن َو زههرش ةوال لاقي 7



 نال (ىول) .٠ ءايلاو واولا فرج. :#, ماللالضف
 ا تي هل يروا هلا يارا 7 يو 20
 نون ىرب نادت اودي هلا ا ليقع هيلع ىولمهلوق ن مبا حالا ا

 وو 6 -- سهم سهم ,

 ا ردلكأو ىلا قاع د وللا "+ ةموصش نمىدس ىل.!ىفئاك واف صاع :

 لاه سفح كرغن عدن :اًيسامتن :وللاو لوهجمدبع ولأ قب 0 ا

 اهيفاثابنم5 ءوبحردقلاو 5 مهفيضنودباوللا ناك الا | 3 1

 اهاوّتلاوديول ىوادقوا هيض امرت ارمأرملاهبْتَدَ أم ى ملرقو فيضااكنوشااىهليقو ٍْ

 دشن ومسفنلل راهي فيضلا ضامي و لا بيذهتلا بولا اكو |
 2 مو

 هناا | قاب الا هلدلو تن #2 ىذااو يوك

 انيلاهتسَتمالأ باو كابا أ4ةديعقألوقي د ءأ تعمم عرزالا لا ٌ

 ةيوألاكر هولا قودجلا رن باو ااه .ه ةووديدقومدمن 8 متأبخامني ادار ا

 ىلا يجو لا امطلا نم كريغل هنأبخام ا

 هنوللان نمانيدت وق #2 هيا ةبقلا تان
 ب اع يشوف

 ااوللاك االولا ع هباولاق عارك اهاكشنم: ءتيوانمي ولى هو ا ةيولتأرملا تولادقو ظ
 يل دهم

 رودقمىولىوأد :ركلبو فو فجولبق» ةددلا فو ىوللاوعمجباه باقلاتيث

 مص هسوهو ع

 لئمكقْلَخ فوطءم وأبن وتل وأدو و ىو ىو دقو سردار هظ ف جاب وثعاىوللا وقوه ْ

 حامملالاقحو وامان كلذو كلى وف سرفلا بتذَكللاَع و زنعلابُذ ْ

 ةمعنو ىوأ ل ميلا امال و وأ هيام س رفد تم لاقي +ىوآ يقال 4 ال اركلاك ١

 ,ياواونيالا عب ايلا هتكر اذا ثولو هن ةقانلا تول ىديزلا قءاشن هدودمءانل 1
2 9-6 

 تايولأو ةبولأعمجاوزسعلاءاوللاو دودميريمالا ءاول اوألاو ملأ هقئاو هتذارصوهنذأب سرسفلا

 نعاشلال اق نييبلا ب اصالا اوكسمالوُيا رلاءاوللا ةمايقلا موي ٠ْ

 ااولمهلَنيدقاعب ناك « وأ نهتاياستة ادع 2 41 0

 دوني وماللعألا نود ىهو درا .زالوإاهش كيلا لوق:برعلا ضءبلةسنغل ىهولاك | ةءوع و

 و اوللاع ؤض طوبيشال اتلاف هب ني العىأةهايقلا م ول ءاولرداغلكت !ثدد لاى و
 «تةثس“ ل

 ىول اوريمالا ءاول طا ولو هاو لاقي الو ىنارعالا نبأ نع هعفروأ هل عءاوللا ىولأو سيئرلا تاكم

0 

 |ىيبدل ا ءاوا تيدا ىفو ايتو وبخ ساونا عج * لاك عملا عم ةريسخالا

 قولأئالفّنَدِمكل جاجالاديدشلا قلما .بعصلا ل جرلا فمهلاثسأ نمد بعوبأ ىقلاثكاأ اذا |

 1 هةهيعم نيش تش هلوق

 بيدسوتلا نمر ةدامىف

 لانه نادال ىف :فدضتو

 هييفصد ةرّثكا



 ل_صالاناذك مداح ردل وق

 هيف هبتكر ظنملو

 اًذك ..مللال_ءفناوهلوق
 سوما.ةلاح رمشو لصالاب
 هسفقمو شكو إ ءأتو

 وهاذه حلانكيلودوق

 هبتك ًاطخ لاصيف طمبض و

 يعم

 / ةفرسط فت دمقرزاهارط أ لوا هلح وة در مشلح تب 00 اظفلا

 (قول)  ءايلاو واؤلافرح *« ماللال دف 1

1 12 

 ةمزلاو لاق ثافلالقمز ف اولأ هعجب وىوللا وددت

 اا محاسرداوٌنطبالإَت لانه 8 يقي فاما" 0

 لجبل ىرآلاو وأول دقو 201 اضن داوهو د مل لا لددكباةم وصاناديدشلا ىولالاو

 قرم فضي رعاشلا لاق كلذكل ازال دما سنتا

 4 اك ديلا واهي : ىولآلا دق كاسح .

 اعتيالت اناس اقدر وءاتلا اونو لا :رلاوت اوال ءاتلانت مش ناو ٌناَملَدو سنو *املىئنالاو

 | هسأرىوأ ملوش, هنعاونغتسان كل 0011111 1 ] ] ز ز ز  ز ز ]
 ةاوولو مهسؤراوول نه ةفانلا ارك ذىفرب زعلا لي زنتلا فو ى ول اولاكواوو مال نه هفملأت ل عج نمو

 )وزع هنالك .ةغلامملاو ةرثكللدذ ثةموصللا فلا لا قانعأ تن ولو فيدخل اوديدشنلاب
 ١ ١ م 2 20
 ب :اج نمةلامأ هسأرب كولو هسأ أر ىولأو ضرع او لامه سار وأو + .اربلبعؤلا ىول اومهمسؤراوول

 | ككل قيرتالا بالغ هنشد ىولممءهللا قذررال لا نب اَنِإ سامع نبا ث تد هد -ىفو تناجولا

 مراكلا كرت ستمو هود غاابملاديدشتلاب كوري وهفرعص هوهاشتاذا نع ةطعو و يشن 008

 قلاقهنالفلختلاو رتنأتلا نعباكنوكينأ ناز وح ولاك ىلسمباءالباو فورا نعتاتورلاو
 يينك#ر فمن سدس نيرا ا نصا ةلبع

 نيالا نيداوباوُلوْ ونوال عن وقوي ىفص معلب وع تباقم

 1 هددت ىأرت رح الاى ءنيمصتلاد_الدض ارعإ 220 ئذاقلا اوهامهمغ هللا ىذر سامع

 أاه انوي اجا ادائه جلا تل ملون م ماللاةم ووذمةد-اووا وك ئرقدقو هنت الَص و

 ال فرع الاب نار رول وخفراوح ارب نما لاق اوك رفا ةعاوضرعأوأ

 ْ ع هلاغوه ناقد 58 ىديىولوااظ قدم

 دشلاو ا هنت , وتلا اذا الا اذه نعت وآشيللا قععىواتو ىوشداو

 عبار تيا رملا اَنبأنم 2 ثولوأضالا كولا ذإ

 | "لاو اوايوأهباصعأ عفو مدي قدمت ولو دادي ,وهوتذاهشلانالفئوأ ىدزلا

 لاق وهيل . "ا أمنل اي . وأ واوريغالمدس رآشأ ىأءا اولإ دس
 2 م 2 8 سل 5

 ٠ ننس لهو اللصالَمالإ * مهل مودل آنك

 ىودىلءاهباعصأ ف ضتالى أكلنا لىوريد اف قارا ةنرلدلا جابت سن, ايبؤاؤيهلوكأ

 باسحالا



 ا (ىول) +٠ ءانلاو واؤلا فرح + ماللا لصف

 0 | مطل وهى ىلادسع ولأ

 نمءانالا اع ىولأو ببعد ئشلا قولا اناناقراولا تاني اركب هيوأب دي هع ءرغماول

 ةب وجنة دعاس لوقو ماعلملا كلذ لاقيدقو هرغديْلَ عومي راس اتاري لا
 و بو

 بنو راجلا تقيمي وأي 5 انام ةعيضبلا عي ردا
 ا

 نمو ىعودالا هيتازاطف هنأ ناقد ول اوي با ةئفاعم ام بزيعت ار اصلا تأ

 ب رغم اّمع ديتول حاضصا افو هلصأ ريسشب ريالا اك رمان هلا ١ منن ١

 2 اقع لس 2 هممو

 عم «ىتحابب ىولا عمال ةماغ طوأ وة

 لاقو هلم ةداتق نعود را عم ثول ناسا ينرعاولا مدا ا 1

 لاك مهكتمأر لا ميقا ولا بأي وهف سانايا ١

 لاو ل يقنمشللاو 0 6 مهي اذفوزهلا عم ظ

 لقاتل ألان عاكوو نجا بن ملكلب كور شأو عاود ْ

 هربخ نالف ىوأو ههجوريغ ىلع هيف راسل اردنا هنعتت ولو هَ وانا لو اهلهنعى لجأت و

 ءانقتسالا فالح الاودي هوا اواو ىول الاقي هنت نءمالكلاءف اذ أءاولالاو هك اذا

 ىو أ كاي داي نوي د وهقهستع سعالا ىوأ ىمدإلا تزطتتا هلع ولوتفطع هتيلَعَتن و ظ

 قو دسحأ عيا مللاق» وسو مولع فطعاذا ىؤأب مهيلع كولو هءبعألاذا رعالا كلذب ٍ

 ثي داى وديلع فطعنال وتذتليالىأ ديب اى لمد أ وابل انا 3 واطناف ةداتقىفأث ردت |

 فيفخلاب ىوربو حب رعو ف طعاذا هيلع ىو لاقي ىداسىانرو لمسح انلمحْتلعَحو ا

 را تولد عرش بوش قولو تيم ىلع فام ولأ وهنمسب رقوهو لا ذلادوأَىوربو ْ

 ىلع ىو اوم :روعينقح الا قولأواملارظنيابحاصوا بتمام اونا ربا تولأآو اهدعأا

 ىربنبادشنأو لقَلا ع نمش ةمل ْ

 ايفيسصلا انتبللاةنفيهلا درو انوللا تلقاذاى تسع هين علو قيل
 سا تت < 5 موعو 5 ا

 كارو نفور واف قركيفلام ورم ةمرلاوذلاقو

 نيب يام ا ب ب ىوالاوةديسزيا لذى ءاولإ لعمل ىول أ دقو

 ىلع واو ولون واهل ةيرانع ضر“ الات اواولراص ولو آول دستو نسابلاو بلت ا

 وهاز» ثتاَقمعي ىولي هلوق

 داس طرم_ضو باوذلا

 ءايلا في قيعو عضب و
 هبتك ًاطخوهوىوان نم [| .

 مىيعم

 فالخالاو ةيولوهلوق
 لعاذلصالاب اذكءاقتسالا

 كالو البقم ةرابعلاف

 نارهظي وانهسيد.تالو

 ءافتسالا فالخالاوانههلوق

 طفل أر سفرخأت نممدقم

 دهشتساّ» قفالخالا
 قى هدر وأ ايلةدامىف 4

 فالخاللارسفملمكتلا

 هسيعصم د تكرر فص اقتسالاب



 (ىول) ءايلاو واولافرخ ٠ ماللال سف 00

 :م ْ

 ءالاعو هنمانداذا ءاهاليبارعالانبا هدو نع وأ ةهناطلدلادع نا اولا عرق فقم نال
 0 . 7 . . . م 3ك

 1 )يلو بيرجلا نيل مئانوض ملفا اهواز ان طمالاغب رضنلا هعزافاذا

 ليانلول لاب ب لامة نها متاقوولرعشومودم» اواو تكا 206
 مس © مودع 65ه

 قالوه دهيىلقالالو 5 غالو دؤدصن مىامودصأ

 | دوف نقال و هرعغدب 00 وق و نب رسشع غلب مالغل الر ذئاب د .ويسكلكك

 | دوار ل تتاوحربم لمرلان مىوتلاامىولا اوةفيشس ىأ نع حبو عا مهالك اكىوُدل او

 ٠.١ ىئارعالانبادشنووكومف فكل سر كوكل يقول: رلا ىولىلاانرم مدان هنأ ل مال
 | دعي همز تتوق سما روصةمىوألامسالاو 2 كلل اناير رظو روذل در ها 2#

 ا ىفقربلاىولتو ءالذك بلباو ةهابمالا لو لوف طعنا ىولتو هارحم ىفءاملاىوتلاو

 سو: ردك هع

 لاق يريتماكمالا مضل عنمللاو حم كولا ثرفو هد هجرغ لعيرطض ناكل ْ

 3 يو انوي «نيدبو هتيدماولو ابل اهترواجنر 9 سق لا ميسا ةاينيغدشل داود

 نايل فة:رلاوذ لاق هلطمابانلو

 ايضاقتلا حاشولا تان حلاو 27 هيل متو ناين ليطأ

 ؟1تا يلين ستر وست انا سدقو هس وسوم يلة وبل

 : 2ك لانك ستلادضؤ سدا قعجتانللا < دقولاق ةيغلؤو

 اه مودم هد 0 8. 9010 م عي

 ابا زم قالو الطملذبلاب 3 مكس عوبغ نم مك« رغب

 | لاكهتب وقعو هضر رءلدجاولا كل طل ثيدخ قوز كوكا ضدك فاو وحلا
 ا

 وأ

 : ا هز ةينان قيقا ماجرى هلا هم قرح هن "اكراصود لا بهذ فرحا ىفماغدالا عقو

 لإ س هس

 ١ لعق ىهأ نزوناكن او كوب أ هال عبوش + كوبأ ىهياهي ويس كحو ةرورضءاو آناوءالع سلات

 ا هعجج ويل نمر و 3 آلا لدا للا فيديوا فكما ات تبول (كأ)

 ّآ واعلن صالا ىلعرداناثولو ايادي فولو ىولتو كولا هاوأو ىل+ فأن ءىوكصر تكل ُكِ

 يي يس يبي ير يب بيبي ببي
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 5 اكلة وسأل ف تي يللا فصيل قت مسوق رس 25 ًاددلاو

 دك اودو همم رو قم لم رلاكوا ىرع والا ل مرلا كول اوغلب اذا كلذواول' رنا ولادق

 1 اهيلعتوتلاءاولة اهيل توآلو بلع ن ءاهئاوطلاوهو اهاوح يا كولو لمرلا د هل

1 

 : اانمالطل باياو لاح روساسةلا كلذ ناك ناوا ود ورسكت و لاق نت درع |نماهانعمسالدك و



 |[ (اهل) ٠ . ءايلاو واولاف رس ه .ماللالصف

 سس ةمدءو د

 زارنا توم راو 0 ردع 50 :الا اخ . ١ هَ / ٍْ

 ف ةراف ول اكسيل نمو اهنيلاداإ لم هل ربنا #7

 5 سدم

 ا ين او 5 كب اومأ تدار ومالا هب

 ةْيطَعلةوُهلاو 4 لا ىهيقو سلا ماما هوا هنم

 الومهاردلاوريت دانا ن مىفآلاةو هاو ةنقسىأ لام نمو هب ارت او اهزيغؤأا تناك مقاول

 حاولى زب نا دشن ا وة امءاهز درك وقتك اهدى ام :اهلو هودي ديلا

 :رظواذا زج 53 5 6-0 .::: تاهيل

 ىفةقيأملا هلا هلا ريغ تاهل خحباو ناسنلا ةدكع 2 لكس ناكل قمار هك انهلاو

 ليا ىعليقو راقب و مانراتلا طا ددسن مهلا لشق

 ءاهلوابهلو ىو ىو تاهو اوهل عهباومقلا ىلع نبلقلاعطقنمالا ناسا لصأ عن ظ

 ٍ 1 زجارلا لوقاهألا هاش ىربثبا لاق
 9 مينا د

 لد اقدشو فو اهلى ذق 5 لعن ماتا قرط هيأ: فيا د
 سا سس يب أ

 قدزرفلا لوقت او دهاشونلا
 2609و سود وو - . هِ 3 :

 ايايذلا متلي كاَذك ب ثنا اوهلقراط تابوا هناا قباااو |
 -ءوا م 6

 ىذا ةاهالاو سو هيلعهللا ىصدقلال 7 0006 ارانكةمومتملا ةاشلاثيدح ىو

 رعاشلالوتامأو .ةاهكق لح ئذ كلو هعمل زعل اريعبلا نموا

 ءاهللاولعدكاقبَتْن 5 5307 ركنمكلا ب لاهيا 1

 عمها نيب اولها ونبارك :زورضلااداقتعا مف تن اهظفع اهققو مالا .كيىوردقف

 راس رعبال لوق اذهوهد.سالاق .ءاها | ىلعاول عجب نأ دن عوبأ م عزومسكع هيلع |

 نينو اضإوءاضر هلوقن مدن وبي هاك أم هربظتو للا عف ىلع 25 هلعقنال انام ةاه 3

 نمريثك ىلءاهباهذاانهه 22011107 سمس أ

 هه 1
 جتفي اور نم ىلعةرورضلا هذه لاق رو نا ماهللاو لعسملافهةلوقتءاهنا ىربن الاه راظتلا

 أ

 تبلااذهل بقامذالذكو لاف نوي زصبلا هركش امم كلذوز ا

 ءاوتلنا ىلع لوك منن 5 ءالئشلا أمات اعَدق : ؟ ان

 ( نوريشعلا برعلاناسل - 10)

 نا

 ىفاذكه ةرذعءانسأ ان اهلوق
 ىذلا ديدات مالا

 ةردعءان ١ ةغبانل اناودف

 نام اراجع هانت

 ىىئععم ىنأ



 ْ 52 رذاتول انشأت * شط اراها ابحْتمم هرم

 ا ا 3 0-0 5 جاهلا لافو كيضْرتو بلو

 . لاو قوهتو ىدسو ىمهكأ «ىحو لم! ماع ىلمل نامّرأ» :وهللا ن هى ءاكو عاريغتتأ
 ه9 ص ءم هم و ساس ع

 520 5 لاسكم يهمل ارو راد# جامملا لاك ير مدسملا ىلقا هل تكد«

 هللا لص ىبذل !نعكلامنب شأن ِء هداذسأبى رد .زالإ اح نلعأ أهبلاعيل راوستمال

 يالا رسضت لب مهيناطغأت ربشنلاةيرذ 0 مَيبهاللا بديل أ نيتك لاق لسوهيلع

 /فابتالا اوس نبذل نوال ليقو وأ اغلا لا «لبقوإبتذاو رمي نيذلا لابغط“ لاما

 انانجلبأد انيس ناد اًوتالاث .ردنولو ةرفدقلإ نوع دي يذلا مسه و اسوان ببسنو" هلةغووأ

 ْ دشن وهب تال عئاذا ركاب لبالا تو ولو رع هلا هلع

 قلب الملل اوما ضد هللا «. اهراك نكد كابا

 بالك ىبضءءل ارعشبشن أو الب انوه ت اسود ارأو تيم هلاورقلا فىرتديرب

 ا ١ رصفغرصَحو بارك ىلا » اهرازإو هل اروح ةيجاسو
 5 ئ4

 دقياةرو رافال ليد نان لالا مقرا :الذردكل ايللاهرازاو لي لاك

 ا دن قدزرغلا لاق واهريس هلع ةواهانا هيزؤكرا ميمون لا

 ١ ظ
ٍ 

: 

 0 دا داهتو نادل 0 د يضقنا وايش نبال

 لذا نامل نأكقونلإنمجاهلشسالا فصلا يينافقوت بالود :رارةثار ظتش الءاذعملاك

 نقانتمال عمون هنوز نا ذرعتسا+ ٌةسففوةرادالان ءانقَقَو وها نا وف قاب نادارأ

 موثلكنبالاق ن ا دو ملل ىلإ رلا مقتولا وهلا راظتالاو

 ةراجنب!لوقدشنأ آو هئمان اذا مالا مالو نزاع مان اذاذا' ثلا ركل

 ةهلكس امل س

 ءارع هيل 2ك # ارا وهلا ىهتلأ

00 

 ىرار رة د اسامه اَمَسسأ/مىل نا ديمي
- 

 أ نحاطلا مقا انوه ديرما جلف قالا فر هزار يوناو: هاني دعاس مووكوم

 المعلا لذ أل يقو يلم ةبقغملا ىلع ةريخال اًيفالاوتوهللاز ابها عجباو هدم احرامفف

 رعاشلالاكر ربك ىطعيد انوش اك اذإاهأل طم هناا .راياركأ]

 ةهناتلا لاهو اركل 0 ٌنَصاهْاباماذا



 ٠ (اهل) ....ةءايلاو 'واولا فرحنا « ماللا لاق 1

 95 , الاءذ_هققداتقلافو وه بلو لوز ءةقارك ذن غاب هب نالءانغلاانهشيدحلا

 لكنطا !|تيد رات نأ ةلالضلا نمثركاب حت و الام يف :؟نوكالنأ لما لارا

 هوس

 0 .اهنءا رتويت عب 0 للؤ هيلع هللا لصوتلاز ءاقوزدقو قالاثيدحأ

 ل ىثلانع ىلا هاو لاسمأو + تمو هع ىلإ ءأهللاو ل ان.ةلااتس تيدا

 يزعج "اذ نموهودَرَك هيو نعول 0 اذن بر ضأو وك لزوم بوت ظ

 ضمد عناهأكأ اوقات 22 كر هيناهأ 0 لا وع 200

 بهذا م الغلا لاق ص0 ان ماع راد ةنامعل راد هنا هدع هللأ ىةدر 6 نءفققردك ءرهزالا

 و -و <

 ادعس اهقر حلا عتصياذأمز وم حالا َنةَدَسعنأى لام

 وه هد ةةهةس

 هماعّتقأ اوه تالق ذك« تا رد للعلا ءىشلا ا و نع لغات

 بكديمقذوهأيقأ إو

 لوعشمل :ءلإكنيولاال ا ؟َقيداَملك لا و

 ل اوقتوك سفنل ل اكل ءاالو كاع الدانه ملمق رن لوغ مناف مأن ءثينماللا

 ناكدنأزي لا نارتخفو ةلئع هلأ“ وضولا دعت لال اق ثداافؤو' هكض نتا ءيثلا عدلا

 تيياد فن دتكح دري و ا وكر فان تك دش ىهادع رلات وص ع مساذا

 تهل مءالا دحاو ندفْستفَو هتغأهلاو 58 , اهنما اصادقفا معلا قاسكتادشناوهنغ

 » همس

 توا 5-1 آت رعلا الكولا راثغالهدنغت ره قاس لا ىسولاانافهنعون الف نم
 م ذه

 لاق رد هللا ىرهزالا لوك! كئا نع عن الفوه صدرتو عدت نأوهوه سم

 9-2 ع.

 علا انك نغلق 2 "ةماعلا لَوقوكاق انهلوهاائشل 1٠ نعول

 وهل أئشلابو ةأرلاب توها نولوقيشنللا لاهام المان برعلا ماكو ىرزالا لاق قاتسلأو
 ثلاثي هآو توه دابنبا امها ىهن ائىشلا نم تن ول نولوشيو اهلذوب حالو لاك يغالاووأ

 دشن أوةتيءلاذا اوهاوهلا

 ذاوان راذعلاملْخأك 23 اهنءٌتيهاواكرا اذعُشدلَع 4 | تب

 لهن دح فو هل طرعتتالو هع ضر عأو تل 1ىاهنعهلاقأو هللا راسا اذاثددتافو

 نان غتلعت لغتشا ىأهيديناب ناك “ هم ل 0 هَ 0

 م

 هدهزلاتوهاحي رربنب أدل ]وق

 اهيفسدلو ىرهزالاةرابع .

 هيض هيتكل مأت او هلو هلأ



 (اهل) ءابلاو واولا فرج « ماللا لصق. 2

 هنأء انعم ملكي ن الذ وو را هو ضرالا هيريث,ر ودادي ردم امشار نايف
 1م عياض

 مالا ىرب نا (ا0) نمهلانأل روك ذمةملكب :هبقا اءامو عبقنم هماكنأب : امس 3-7

 0 03 هَسْلاهفاو تح ةنأنِم 5 لاف رك ”الاىداجت
 أ 0

 ْ جايمهتم سل أ ثالث الاوان مغ ايا اه هوو ب راو يود نمنارعشو

00 
 ردو قل ةنعبا تجوال اذ اهنمقدجاو:لكنالهذهالا

 : ٍِلابقي عالاوهللاو: هيلاقغي

 نءُتيهلو و تاءاشتو هب تعا متين دوو دوه شلاب وهل

 : يفرون تاق ارو هينكا روع توأسا ذإانايةلو وأقبل بكلاان قبلا

 هم وو < -.: و

 ْ  اوهاوهلاهل بينلاملكوؤللا لسرقو لبطلاو .هللا لق اوهاوأ راجت اور اذاوىلاعتءلوقو

 0 210 . دب وحيازة عال كلذماهْلو ىَهتلاو

 1 لاي ميهوب براند 2 امغااكموميام هاهلاف

 لاك 5 هد

 أميل ىهالتامةيولت اوُمملالاوةوواالاو كلذ ةالئدقزوهللا تال اى هالماو
. 

-2 

 تلال 0000000 ..نعاشلالاق هيهات تيدح يمول هريدقت وك لاقيأك

 هو مو

 000 ظ نيطقلا نمتايشرملاب“ .# اج اهي شير هاتي

 ْ يا اهنعاودبتدنأاوماداوه 9 اور تيد لاأر ما توأو

 1 بلقاذادزرما عفو عابجلان وللا :ك دقو «كائمأ اولا ضال نأ كوك 2

 أنبا .ةارلااقيو حاكتلاوهللاو عي وزتلاوألا بلاط ىأ واذن اوهللابلطو وعلا للا

 أاذائئثلا نءابهآن تاذعو هيلا ن رمال مةفا تس أمس ول ةيخالىاعت لوقو ةفرع

 ا امه هل /وهيلعمقلاىلصىبنلاول غانا ىأىة امتع كاف للامتءاوقولوو قوليديغ لغات

 ةوفللا ووهالاو هنوها ىهفذأ سمان ىتلاو موا! مراع رس, هزمت لسملا

 ْ اولا يعارض اد نما ساروا زن علال زثملافو اهب قفل ما

 || نتللابطف قمتولوفأ « است قلو ئه «٠ اجهلا اقوي لوز عمها لاعت

 اهلي وأتو لاق ةارئاووللا لرقو دلولا تومرتضح لهأةخا فويل اريسغتلا لهأ اكو .كلذرف عابد

 || اندانمءانذ بتال وعمو هوما وهلاذ اباوذنتتن أ :درأولىأ ان لوم دولا تاةسغلا يف

 و

 هانم

 1 ١ هب وهللا نمي ريش وشل كبح نال اوالاكلذْن ءؤخ 20006 4 و نضام ءانسمطصالا

 ا ولأ ريتسفنلا فج هللا يبس نع لبضي|ثيدشلا ا ا نلايمعت هاوقو

 ثردالا :



 ل م ال و

 1 اعوهؤلاو هطذتو نمةهاذلا# هزه-ول| نم نضوءءاهلا ىرهوملا لاق تلاوْنل قلل

 هننعمآلأ ىذر ىلع د دح ىو ا نقوتسالم انمار لمو لك هيجل

 هكا لا حرا نمتوكنأودلا تاما ةعاج أنا :اوُدلاَن 00 1

 او اوما نمْصقأتلا ل_ءحىرهزالالاه تأ ارثدلا ملا 0 راند
 ملل و دولا اَشتلا# ا لك :اي1مءاجب لق لع اولا ىلا لعام .

 اذا أك“ :وبنس قكحتو ى يل ةقوداوس 0 نس نال نتكشلا رو ا

 يلع رو زاطا لقانا غزوا ى راما نع افةخغل 12 ىمل او و هنئشتاوسا ١

 ةثثلا كلذكو ل هافشلا معا هلال دقو الا ةشيف وا هيدا ماد |

 هتان ةفشلا ترفيه نانقف ةّره حالا نع ىهدالا ت !ًاسريصتو[ لاق مه للا "لق اءايسللا

 دقنأو نيتفثلا قتوكداوس وهاتف ةيثلا
 ناضآلاةء انس لاف 5 حالت "الاه ْوأْنمْنع نك بدو ااه

 1 يملا كَ الانبا لعب قي رئادزابلا للام هضهنارا تشو ء.1اةنالقنا حار وة لاغأ

 دف : رانا وسل كينكولا لانو :رولا حلالا لاو اداوسأ

 ذات هو -ةدع مراعق هم ءوع م7 هد |

 ب هل ضعد له نزلا حلا ع ازونمناك ىلا نعمشن و

 0 اقروا ة فتك اوت لالا ءانتكت هرذسو تو عنان غتهنلان م 520

 ١ راواطلش لاف :.: 0

 ود و < عدوءدع و

 بود تارتشلاَن مرعب ظاوز 00 لالا 1 ركن لإ اذوب 5

 ٠ هنالثعا و كاف 01 هياوع رت نئانلاف ”نمانشد اوس ديرشتلاق بها ورازاتتلا فخ لاقأ |

 ةلقو 'اكرتفدبأ

 بورْعْن مت اكَتسمَلإ 5 انكر تاتو تنك قاع 1

 ' ردشو ءاتلا واهس َرااودو تذاع عجب 7-2 "أما رمسيس

 كا نئاحلا ةرضطادتد كا هنيئا الاف قل لطشيالل او ةراضللا ديلا نتلالاطلا لأ

 م انندهتلاه) داو 2و اع نمشنلاو تشل قلمك ل سابا هيشتداؤاتلا

 الض أ ا ب ةقشلا لمي ىذلا ىعالانا مشتاق |

 لا ىلي هي وبيس ىحماوق
 ىضركى ل عراضمهنأرداستاعر

 هحرشو سوماقل اةرامعو

 0 رسولا |
 ماب (ايل) ىلع(كرك )
 مكه فوهوؤسنلا فاذك
 يعم مرتك ها تدك ”ىمل

 | | قالا ار 8 ام هسلَص ةليادسالو وتلَص هيو 7-9 والاكل |



 وهاد -ه لاى هاسةوق
 ةدامؤ فر-كغقوب اودلا

 هءيعصموتك ند

 *ملز» ' هباوواو ات « مالالسن ا

 1 1 رجاوتلاوانك الدليم 0 لركن معانا

 - 2 تنافر س5

 ازعاج نيف 8 اوجد 95 هدول 0 رجاوهاذ

 0 ماسد مب لوط هوو م22

 روضتياتة نفل ور مضت * فس قاد

 أمهر د اوفو تشل ولذا نم يول ولدين مهقل وقته تر ىأ هلآ

 ةئورلاو ما ًاناكنلانوعار ودهن عاق ودخ اذا ناو 2 ىَليَوَل
 75 ا

 اا تعتم / ١ عقنألا موكل, وكت 0 »* 3 نصين نقرأ

 تنال هلع د ىملاوهعباتىدلاذحأاو 8/1 2( هال تالي تيكلو

 هيعمل هيو هزماو 355 مهو فردا هيو ؛نصط

 هنغمهنمق ىدجصت روصو * ا
7 1 

 و
 ىتج رخام «راومال- كاهعْلولاةفطامن ءىورو نساثلان دما ميار

 7 ١
 11 تساونسا# ه6 سس ع

 || نما فى هثيئاعف هنعمل ىذنزؤيدصلا اركيدأ ل عانلت و ىحايلدناطرتل انوا

 ْ ةثل نيب اقلام: رولا ةراغعل ال انا يالا ولن مما لبقو نان
 هانسنلاولاج .رلاق نوكأ لدم ا ةنقلاللا#:و ونال ادمللا ومشعل ىلا

 لاك قتمك أ أوخلاش هي وير لخرلا 21 كو ةلسلا دك الف وتم لاكن

 ف ا 36 ّو ةرالخرنأ ىورو لال تما ا
 م +مم ةرم مال

 | تستعر .نمانلا اهيئاتناكر كلذ غلبانإف هاتفك هوهدعهَللا

 الو راقت مازدا وزئلدارأ ةيرتو هلكت أ لاج لآ 2 5 00 و
 /1 م / 14 ب مام <<

 يبا ارعألا ادت اود قرت اهملع ق شن هندح ب وزني

 م نسيت طرا ١ دس رومدلنوع 0 و *“ كبي هانت

 5 3 ف ةهمو د ه> ورعد

 وذ ىلع 0 فكتاو 3 تانك اني

 همي عاوقةزمو

 ا مم

 ١ عج زم ومنا لابن ردع رالف تاناناو كرنك لوغب

 ا أ ١

 ا ا

 ئ رن ادشنأ ول لف نماندإلت ل د ردفا ىذا
 ممل سوم معو هاما

 تامل« 0 7 رافتدقتتامللار 5-5 00

5 . 
 |بهونؤف شر هلاك لا نمت تالق ح وزن اقول ةملأ, دبسعوبأ ص سو

 ا 1 قرأ ٌهَكاَوَيي يح اورئأسل :الثيدلا فو الكش ىأ ل بيصت تحن نرذاسنال

 لثملا



 | (ا3ا) . . ءايلاو واولا فر «٠ ماللالصف

 هيلعهتنا السدو لالا هنعقا :رب رهونأ ىورو نإ رلا كس ن ميديا

 لاف قولا أ ذارايخلا.هبحاصفأ.ثهنم شا ءاقاتَنكَبالَجألاوَنكرااو وادا ١

 دعيرايشنااهبحاصا ناريس عزنا عسسل ن ال ياداذهىفولاقا انك نادخا اذهب روفاشلا

 صقنلاهجويرورغل انتاج عشوم ىلا ديت طق كتي نيرممارع نال وسلا مودك

 هريذع « ودليلاىلاهلوصو لبق ىوذدلاى رمل أل .ةتدنآوه ناكا 5 و ودايما نقلا وما

 ءارسشلا نكلو مير رْعَتْ ذو لثلان نمو سكول تمل هنم ىرتشبلابذكهعمامدادكب

 قو فالخ ىفاشلا ب هذم عميق دضناو عنايتي نفل اًرهظو بل اذا دقعنم
 عدرسسو 893 ع

 ظ هديوعم ٍقسَانيديأىأانمك أ ةلموان د ضو انقل شيرقتلاقفةكم ظراقوأل بدت يدحلا
 ظ
 ا

 اهأعنامىأ أاهاقاي امودل اوقىفىل-.قو ةملكل اةدارإ تي ًاتلاثن افي -ظعا ظحوذو راصوهنمألا | |

| 

 ىلاءتهلوق هئمول بقتسالاوهواوىرعزالا لاق منيو هندي تاكىذلا فلا يار بأ عتيل

 لا وامس لاف ميظعا طظدوذالإاهاقلي امواوريس نيذلاالااهاقابامو

503 #7 

 مالكلا قلي لاو هلقتسي ىأانالف قاتب نالذو هليقتسسساىأماقلَتَو رباصل اال اه وفود

 نم داتا ةوقامأو ضعي نع ضعبذخأر ىأ عكست لابو ىلع ةوقو هلي ىأ|

 اماعتىأتابلك هن نر نم مد :[قاتف ل دق و ام اق : هل ثموةنعاهذب تأةلأءانعؤتالك ميرا
 ماء 0 أ

 اذهاورلا طمضيلىددحملا لاقرب الا نالاق حد ب وةعاسلا طا اربشأت يدحفو اهياعدو | |

 س و © رسو سو

 لاء لزق ن مدنيا وهب داود 0 و قات قل نوكي نأ لة ولاقت فرحلا

 قلأول هنالدعب ناكل فاقت ةغفنع قلن لئقواو اهيلعدسلا "واه اةبامىأ نورباصلاالاا هاب امو د

 مدح وبىدعئافلاب قل مدلا ىلع ىبمثيدحلا واحد منوكم ناك وادوح ومنكيلو القل

 0 ةناك*و كو املا ىلعءاقلشسالا ثلا ادوجونملازامهجشلا نالمقتسسي

 قأشيعملا لج 4 5ذ37 ل ربح لوقف لاقو هاغق ىلع قاسساو"اةلتسا

 قالاو ره ولا وهن اىرديالذومنم هنأدارأ هن اكىزهزالا لاو هن من اوو#نلنكردبال

 يس ءاقلأ معجبو هناوهل للا ئذلا لاب

 لئا لا كْيلعَي رد ا ودرصلا لاجل

 لاهوت بلا اذهد_ناوهلهتهباشل لعافلا مسا عجب ردصملا عمج دق نجني كام ى :رب نيالا
 هرم صمم

 لصالاهاذكرب بلوق ىف هلوق
 مدقتىذلاو بيذ.غلاوانه
 هناناسللا نمعض مومريغف

 مثرةدامفح رصوث عبلل

 هع ةديبتك ار ريوس وهلا

 هإذمولاق لئاس عج هعمل عل اؤسل ١



 /اقل)  ءايلاو الافرع و « ماللا لصف ١

 لبجل 0000 ماقالو فيفا اح لذكر ئاذٌّشلاىأ ىنأم هللا نعال" الاهم

 لاق 5 اماستاقللا لعمان 0 و دامصلان نم هنمص تل عولا ايلعل ملال ٍ

 اةتلاةنتا قهْؤدقلما حدحاو 4 اماس تالا ىلع تماساذا « اوورتاورلاروطنمونأ

 نيلبملا نيام 0 رئذلاو تيكسلان نان غو راذك ةملصأ اهيف ةممملاو

 مرا نأ مل قدمو قاماقد او كل ةنودبعتو مخر رلاس أربع داضبأقالماو

 ٌةَملع مارك ذيىدعالالاقكسالا ىهلقوذاؤلا عّضوم نم

 | 0ك رفات ةلافاؤقالكادنع 0 كتاوت كركر

 وكل قاتم نهرتأرملاتلنو كبسولات ودو قلما قيل جالا ى مذالا

 2 تضرأو هلققاذا للا ءامم - لات قلت ىمعالا ءاعريسغي ثنؤمال“ انيلااذ -هىأأم

 ا ءرطع ثلا ل و انمدبطَو طاب مل سرغلا نمو ا( اح نطان ملة قاثلا نمقالملاو

 | اهنم 1 ااقفاهب كرمال قامت ءاكلام تلح رااَنإث ردا

 كا ا قله لح رديلا لانا فثحألا تي دح و ُباَقلالابلاو ْ

 0 ف ةاسيكلا عوُذُك تاع .ةاقالازاذ نمتلك هلوقودب

 ةيوهيلاءاقلأون ا و ةقورطلا فم ضاخ ما قلاب .فشلاناَ رن و تدعم اد ارأانمنا

 ظ لئن لاو هتلاذنعنمايوبلا قلبأ تارقلا قلمك نإو ىلاغت هلوق حاز ارسسف

 ':ةرلح ن: ثراها لاق“ الأ عجل 5

 ظ 5 الأمم كولا نمةبضارف هلت وأنك

 . : 0 , ل نافعا 00 1

- 

 ع 2 كيم اال

 2100 قالت ةرفمالاا

 وأ ًةاقلما ولاا هوكرتواهوذح أيل موكسئاوضقاذان يل بوثلا كلذ ومس وم مءاهنو لف ١

 ١ 2# اع 7 8 1 ه5 ول ماس

 فرط لكى للاو ءاقل هع وة هاكلاق تدل" اطاذاةيقأل . مران ول ل
2 

 م

 هنيلعت قلد زونأ ىايعتلا نءاوجامتك اهباوةالثد ةوقلا امة -_قلألاو ا كلورتم

 ١ 00 ا لاقت تلذلكة لا نبلغ تقلا 'الوقك هيل

 ُ ىلضونلاو مو عار نب ءةطشوقير طا ءاقآو مهلة تركتها اهدرخسل



 لال (اهل) ءاملاو واولا فرس ع ماللا لصف

 وبا فويؤفب ١

 لحبالو اذه فيقال 5 .ةنلخم تلقيت بكنيتامو

 هللاءاقلنوِدّتوملاو مهن هنلا» ركل ركن اوساقل قيس قاتل بح نشيد فو

 نال نقاب ضرفلا سارا 1 الحلا ةرخ  الارادلاىلاريصما ها ءاقتليدارملارثالا نبا لا

 لصياسغا هنالهتناءاقت هرك اهيلان كروا هرث يس ههنا بح يضل رت غههركيالك

 را تود سعه نكلو ءاقتلاريغَثوملا نأ نس , هللا »اقاثودّسوملاو لوقو توللامبلا

 هاقاو اقلب 500 ءاقلاب 2 زويل ىلا لدي قغيمئاعن لت وبل ءريضت نأ ب دق تولطملا

 لأ وض الالم قالا قالع ةلامول ى سال وقالتلا م و رنا ىلاعتهلوق اوقو: انيقالتوانْيَتلاو

 باعثهدشت ًاهلوق وقوم اح اقل يلج ويععار ركالتوا وا لاو ميفهاعللا

 سوما هسعءه9 هم اس 5

 ضايج تعال م - قمار نماذج . 0 4 7

 ةملكشم ىهاذ قارا لبو لانجري الون تالا 1 هش قمار لامر

 لصالا قاذك نايقللا هلوق قربنا نارز امها مل اراها ااا كار

 ءايلا فوك تسلا ا «- تو 58 ه-'
 ءلمكتو سوماقلا ف ىذااوإ 3 2 ف 1 370 50 قوفهوربسلاو ْن و نأ 8 00 2 قاد از ٍنث 5 ا نوح ثبللا 6 لاق وهَو ملا ريحا فكاذ نوكمءابقل ولم ١

 28 روس دس سا

 وهو ![ضقن < ىنائاصاا اقل قح هيج أ بيضققّرطنتيقالو نالفو نال نيب تقال لوقتو تا

 هيت بشك هبشالا علا نيت لكنا راها ايثالا نهيق ةفدفّواض وايش لبغتنا ىف لكل اقكاو

١ 

1 

 بود فنانات 4 قتلا تافينأ عمقا رت تيدح فو نا :اامهتويحاص

 ناسرالا قا لاقاسالَ وأ اسَمإلءا اوسورخ لاا مدس ذا ىأربثالا بالاك لمعلا

 ناو هم لع بوح لس ت0 ةقرخ موضع ىلعت اا ذااجفهتادئافر وطظتوالباقتو اقاَتاذا

 اذإديريربث الانس لاق رولا مدقق تا امملاقت 1| اذا مدخلا ثددحىفو نانا نانسي

 ةالصللاةهرو طم د قوام هارووطلا فن | اذ كور ءوضولا يفك ئاضعأ زمني لا ِ

 نب وضعلابديربوأ وتطول ف بيترتلا تبحويالن هذ يلعاذ هولاقمّدقامبسيأ لاي الو

 لاو ًاهطرتس ثلا هوىعلا ىلع ئرسلاوأ ىرمسلا ىلع علا ءد_ةتىنلجرلاو نيلكللا

 2-3 و ماء هرب سم2 هر ا أ مك ةذ

 تيقاو 05 :وركمه اد لازال قله لح زوزمبعو رشم ال ال انالفقاذال اوةنمد_>اوذمقلالاو
 .- 7 9 بكل 4 7 -_ - 5 2 :ل

 (600000ز-9



 (اقل) ءايلاو واولافرح ٠» ماللا لصف (١

 ل 27101 اذه مهلاثمأ نمديزو ألاف ةدوملا و”باهتلافنيوخالا

 جالا فام دنعاةنئالى جانا ع رسلالسمل اوه سيشل ولج او مق عت هلا ةعد رسلا ىه

 لذيلع انقاضتي :دابحاضتي نأ انا نهذعم .دىأر ىلعنيق منان وكي نيلجرلل يرضي

 ةوللاسشم'الا قديبعوب رك ذوىفابيشلا ورعب ب عذم عفا ذسه فد :رب نيالا

 ٠ ازا فذ ىلع هال ناك هال وءاقلاهعجي داهقا دش ةعتلوقكب اقعلا تيعمةليبع وبلاك

 ا دار قرجتلاو ءاهنيللاعن رسمية وة ايقاع

 5 5 00-5 5 اصلا 0 اركملاو هب همزالم ا وقل "الدارش

 انايقلو انا اودبد تنيك اودملا5ءاقاو ءانتلا الفنالف 9 ةدزالل اه اولا عأاو

 قوواونعضتساو جنبا نحر الا هسأو 525 لو و اب وةدحاوةنايقلو

 اينييبتل ةثالثكلذف رداصملا ريبالاقبزعلامالكن مسي ةداومو ملام ب وقعي

 نااماكجإامفُي قلو 17 اقول اونا وانامشلوانايشل واقل داق اوءاقلت ودا وال هيقك لو وقت
 و 0

 مسو

 هع جلاب سلو قادحاشو لاا يئارعالا

 اال نيمتاكلاا ف نشسأبلو 24 اهئيقلاهاملارو دةمناك ناذ
8 593- 

 ع رعب تعلذبادلنإو م هريبغومانلا ف اهاقان اف 206

 : البال َنُمَلَط تاس .٠ اتا: قتال رخالاعو

 هس ركود ه5

 0 ع وه ةراهت غنم 2 تع اد قاماهل لحل "
 39 هر -

 نباوكحو نعلاوكح هر عة اقلو نيعلا ةنك اسنوكستاسنا ةدحاولاةر هلل "لعمل نالت اال

 ما - مل نت

 ىارلا لاهو ءاقللا ل هردصماضر أ ءاقاّتلاوىره ولا لاق ناستلاالا هلريطنالو

 ” كاما

 ٍ فالتملا د عي رمسلا فيفا ٍناملاٌةولاوَتوُعلاورسكلابةودلث مالا لاق اذكو عاللار يسكب

 نرسل سس نص ددد روت تيس دع ىف

2 4 2000 

 ا نورس ع رو لقعالو اح لاطغأ ىذا دم 5 ير فالق اوعردقو

 00 : قايعللادثنأةيئاطداةآوهديسنبالاكو

 1 ةدح اواو 2ك 25200 اهرا او-ىلءاهدقأى هوةدحاوةاقلوةدجاو قلبو

 اغا ىربةيالاقة ببر عةصيصقبت سب ةدلوما مناف اقل لاسقيالو تمكسلا نبا لاق ةدضاورتلو

 ا | اعنا 00 يا

 ' دع ٠م سليا .٠ :ندتت ف يكوس# 7/037 ل سيضع ا ايوا نوصل نع ا كوبلا» هادا



 114 (اقل) ءابلاو واولاف رح 5 ماللا ل مسف

 ريعصْن ةبلعت لاق روع الدعوة 2و ورب اظل قت لاقي /

 ر ”اطظلاوغأَلدق وحابصلا ليك و *ِع راذنوجءابس مم 24 أَ :

 كلذ فوهو هتمرثك اغلي ناو هديراكسسأ نارشلا ل ةقنرإط

 نالذىغلو ى.غ ل 8 و غل دوجول و اولا ىلع كلذانلم-ومديسس نبا لاق كوتا

 وأد كود جرس سعد رتيناكاذا ىرتبا الل كََر :تارلاقرو هعلوأاذا قلي نالسغب

 ٌقححالاةاللاو أه اكءرسشقاوغلمظعلا نع مدلل انآ اقل 2 ىالئالووولباقدج « ورع

 ركرادي ومر قتفا ءاقؤلتو هدو ئ ثلا ًاواوعزةغلابمللءاهلاو معللاتْوَملم_هلوق نمل عَق

 قازعالا زا

 ميم )9 - وم 6 اا

 ىالتمو قا هاو 5 ةبارقودديف فرك

 دجأالىأ هتكيرأ اكتم م كد نيفلاالثيدخلا فو 53 كرا نوافق
 هنلائذ زنود ةانعت و هتيقلو هتفداصوهندج راذاءافلإ هيفا ئىدلايق لاقي ّقلأو

 لعفلاو ليللا ةالصدعي نعت انوه وال ارصسلا هلع أامىأ ائانالاىدنترصسل هانا ااماهتع

 مالاهمألءانمشل اوءاسقأل عدا تلو كلما تتتنلاو ورطملاىشلا َىالاورصسلاهسق

 دب زوألاقءاملو «ةقحر ناك يشل مبلل كوم

 يي االونافنلا ىقحالو : قوتك يانا مو

 و هس لاقي :وليلقلاب اولا هسق نم ىأءانألاءافؤلا نمنالفىضر لاقي و

 ةوقللا (لقل) هتعمجل ضعي تذخأ اذا م اغلا تال: نمقدشفدنا لاهو زمهلانأفا ىفرثالا نبا |
 ةوءم 57و 2 ءوم

 نيالاق كلذدبلعت , رجأأنا هو ةاووقموهتقادقو قدس لاول اد

 هنأ رعبا ثيدح وتو تباسأ ذم بر كلوق نمو رضا وللا اقع

 مم

 روما ّقللا تارعالان ا هساجدحأ اد - يف دولل ضرعي ص ضوه تول ان مىَو ا

 اقلاع رسلاةًارملاةوُقلاودَوُقللاَو ناو خلا بعمل تاعي رشا قابلا

 ماللا عففدسعو أد شنأوحاقللا ةعبرسلا ةقانثلاو

 9 جاع ى هدطع

 سيقب اودوقامأف د اقتداوفهئالثتاح

 > سرك نع
 © 6 ها

 نفي ةقانل اوآرل ادوار ىرخنالا لا ة-ءرقلوال عت وةاو هول ةقانو سرغلا كلذكو

 ناقد اةعرس نان ؤدسعولأ 1 يفوق نالوتب ميهلاونأور شن اكو وتلا نم مف ماللا أ

 قطيضرومطلاّق للا هلوق

 ثالثلا لاح فسذبتلا
 هعيفتت هيتكهررحو زاك



 لاق هلوقولا حابنو هلوق

 ىرهوملا ظفلاذهى رب نبا

 ”لدكحالا ىف لافو
 ىلع تدبلاب هداه: ساو

 كلذو لط ايبلكلا حاسم
 بالكوهتبلا فانالكنأ

 باك ع جالة عز نبا
 ءانلا تب ىنلت ةياورلاو
 فرصتي ها علت مع
 هستتفوكا

 ءرر.كحتلا و رساغاهلوق
 معمم نك رخانملا

 (اغل) + ءاملاو اولا فرت  ماللالضف ا
 1 كا

 8 7-3 1 0 ل 0 هوبا و لديك

 ا 0901 ااءاقز ىسايتامدوزلإا ءالا ةيغات ل ثمؤغللا ىعمبىاوللا وةيغاللا امه :رسغلاف و

 بالكفر قتالف »: ميلاف ليلدللاذلقو ٠.٠ لاقت اًضيأوُعل
 نمل ادن ب سا عا

 | ادهاشميتأ 5 5 رمق لاله“ م: لاغفالا فو ىرنبالاك مريغبالكَ الأ

 | نارقلا اذنهلاوعتستالىلاعت هلوقف“ ارفلالاقو تول لثمتوصلااغللاو هلو لان ىتأ ىلع

 | هوبلغتف ىشن "ولد هيفاوطغلاى أ هيفاو ذاق نأ ارقلا د التاذا شير 0 ةرافكت لاو هيفاوغلاو

 قومك وقلوب توك قلي وو وغلت لوشن مهضعبو جلب لوقلا فاغآ  ادكحاا لاق

 0 اغلدقف ليش نسا لاق قدلكت ىأ اقلدةفهَصةيحا صلب كمامالا زثفملا ْم :وللاق نعش دحلا

 مس ين و 00

 ظ 0اس همومنا دذلافوهتنسحى |هسغل 0 1

 ”اراوزو ١>
|[ :0 

 ا | هيما قناني انمأام 0 االطاناهتد ارىأتملكلاءذه تيقن

 مود - م ل

 ع هم#

 ْ 5 انزع ل نات نيدو اعنا

 || قلاهعجيو ضوعءاهلا وو رأى لاهلصألِق دتاوأواعامالاهك 1 رك ةوُلاهاسأ

 ٠ تعم ةرخارأانةرشىال ورع وب لاق بلعت لات نوذأو تافل عج 2 0

 أ قردق كذا ادلع مَ أذيرأةريخانأ وز عو ألاسقف متاغل تءمسوت ورح : وأ لاقف ممتاخأ

 ْ انفستسزا اهيا يلع فقوب ىتلاءاتئااو شمات تش مهتاخأ لاكن هو 0 ورعو انكيلو

 ّْ تي ال ءالاب عفتنتن أت درأ اذاديعسوأ لاه ىوقلل قالو وم

 رعاشلالاقو لكسر نه

 اممعأ كرس وفلاتر : رسل فولاذ ىلإ
 أنئاداعمنعلاماذا قف رطلا نعوتاو فلا: نعن الفات يذهتلا وغلا لع ادارأ ى ذوات

 نير .الاءالؤعت أن عهنق ايام والكب أس اكتءالَو وهن "ال اذهنمتنخأْعأ اولاق ىار .ءالا

 قتيراو نا 3 اوصأريلطلا ىوُغلو نوي ئأ اينو ىلا مقل نهلابقب قطئلاوهللاو

 ىارلا لا .اطّتلا طل ولو ممسىأاهتاوصأب
 عرشلا هعارا0 ليللا ىف: ا. ةنبماهاوغارجاكتارشص مما عا © 0 مى 6

 !د
 هريغواو هنوكنااماخ « ةلسماعاوغلءانملات زاوق تبلااذ_هردصىرهزالادسشنأو

 لاقيو



 تتعود

 اا (اغل) ٠٠ هايلاو واولا رح. ماللالضف
6 

 لاقت يلااذه تط :ركاى د ارعش فدل ؟لاَقهةمَرلا ادٌَفدْررَملا قلب رباع

 لخوزع هوقو لن ًاوهنمهتاواهكحاللامف داعآف ىلعدعأ سحق ررغل اهل

 ىلب دهتاوالكلوقلثم بلقلا هيلع يالا نام" الاف وغلا مكن اعأف ولات كد ذخ 2

 بدلا دب ةعربسغ ىلع مالكللا ف ىرجياموُغللا نأ ةشئاعلوق 3 "اكءازفلا لاف

 عاج وديا ءدوةغملارع بغمالكلابزعلا نإ دا قولا ئفاشلا لاه برعلا مالكي هبف 1 ْ

 .لعفتالتأ هنيعبنوشلا ىعابتبتتت انما هفعو :للاوبغلأو املا ناك اذا طولا |
 اذاوةلباغل ىمصالا لاه ةرايثكلا سلع مآ اذهفناك امو ناكد قلو هلعنتالق نلغ متلو تف |
 لاقيترذكا اذان اى مالاهقاكذ ذْخاودالَد هملاوممالاو ولا نعم لدقوذاقتعاالب نيب ْ

26 0# 

 لاف الطانلاقو الخ ةافلوافكَي رسكلابآوا اوغل حلي ووغلي لولا فابغلو نيملاب ثول ١)

 جاهل ىزيْنياهلاشتو يود[
 6-6 هوس

 ماكملا ثةرواغألا ن ءا# مذ مج ارسأ بالود ني اا ْ

 لاق هل عنب عسملا دبع رنيادشن وتلا هلامللاو دولا هتمواغللاووغالاوهو

 2 دهس ع »6و< <

 يفااهريغو ىحاص يمس »د6 فاصل اي. 72 52 ١
1 . 

2-4 

 سم 26+

 قالا فرخ هتف هنالإ هي نأألا نادل نأ ىلع لدياذ هولا اص ىو راذككيلاف |

 مهلوقألا لاو وُدللا لم بزعلا مالك سلوا يلي د ول وانما !ك

 داتءالاة هج ريغىلءمجوردنوأ تلقا «دتمرالاموخالاوءتملص أو اوسأ هنو اسآلاو وسلا |

 نيدلاو غرك ذ ثردحلا فرركتد قو كتاجأ قوغللابهتناعك د _اويالىلامتلوفكلءاقؤمأ |

 ايسانوأ ايها نايسنالا انهنفلك يلا ىهلدقو هيكدلعدقشال وهلا وىلب وهلئاوالز اوتيل ١

 طوةسوغللا لمقو لولا قلدقو ءازملا ف ليقو بّصغلا ف ليقو.ةيضعملاف'نيعلاوهليقو |

 وطقس اذا ىنلأو ىنعيالامو لولا نم حرمان ملكتاذاغللإ اي هنيه رفكاذا فلا نعرمالا
 4 0 10 1 ا 2ث ا م

 ةلوعشم نعمت لءافةقدضاهل نومزلد الور يلع دعتالقةاغلم ىبغال مهلةركاملا هلو اوس دينا

 ليلا لواتاغلمو مكانا نامل»ثيدح فو وخل ٌةنغاللاو  ةرمملا لمع ىلا لبالانمدراكلاو |

 ٌةيخالةلكو لبللا مايق نم عنمدناق هنليقراسلا فرب لطابلاو وللا نمل كمتاغتلا ىغللا هدير

 ةحيبقةلكى أل بقووُهَلتاذةلكى أن سنلا ىلعوهةيغالاهيف عمان الزتزهلا ليزنتلا فو ةشحاف

 نبللاورقلا نحاضانيالونما:لثموهوا مش دخا لاو .انماَموالطاب ىأةداتق لاهو :ةشحافأ ||

 اذكدملا |يفدسم هل وق

 ايفذسم لعل و لصالاب

 امهيفةعللا ايار ىفاحلا و

 هسيفتم هتك ويف ميحلابوأ



 خلا نيذ_هانلجامناوهلوق
 نبا مالك ىف ةراشالا مسد . | 8 3 . 1
 7 رقع الىلا عماره .#س

 عمم وأ
ُ 

 |عاتلاتح رثأضرالا تعلو اناول باف تانبع تال او هر كتم عمات أ ىرغوملا لا

 _ (غل)- ”ءانلاو و اولا فرش + ماللا لق 7
0 

 نهيان رغم ااا و اي و درك الزادلاامو هيبه ذى حاعو و ردوا

 لا و بلكل لسور ردلاَن أ دسهازلارلع لأن عئرب نب اىحودس أ! مبامهانعماسع 5

 عشب رلا لون ن مدعم تضم تيذعلا ف وتنّتلالو أوو عاما دخان أ ىلا

 | نبانلاقو ىناقن ا اللون ايراشالا نعل لا دب [ىلع تعلو نضرالا تدل لاسقب قزم الا
 لزييل يت هايالاار 1 رعاشلالوقىفىلارعالا

 ْ عض مرا ليما مب عوذلاا ناو * خلا ئدللا لعلم يو واد

 روتتساوازفوهر بن كواذارأد اكىرعزالا لاق ةعوألاب ”دألا مالا لا

 ا تاَسالسلاءاملآلا ارعالا نب ةنغلو مي ىأ بىايودب ىايوهلا#يذيعتونأ ةصما شعب ةصق

 ا 9 رئاغللا نب كدي ةلك اك علو سافل نملاوطلا نسانلاةالغأو د هج رئلا هل - هى ىرهزألا لاق

 ا 1 ىذعالاات ”عافترالا
 | ندمؤلا اهو نأ ن ياه لدن ما + كرام ركنا

 انتا زبئاخ اليسر انام ْمَه عَ ضو هدلةكل تن رزئاغل داذ ذيزونأ

 | تاع تاك اذاتاودلاْن م هاما ازموعدتاك ازال ثا 1

 ئشعالالوق عدوه وكالاعل رمعاذا هله .واعدناك اد. .اباكناو

 أن دعودقانالو و * انعانلوق ننال لد عتلاف *
| 

 | أوخللا ما“ هند سك ال ١ نءموقثوعأو يلد ووعلتدانملا هذهىف

 انا دوما بيذهلا عفتالو ةدئاف لع نم هالو دعو مالك ندين موامشسلا انو
/ 

 ادالوأ آلآ وذلك اكل دالوألا لك ًاولافوءارشلا هيلعد وةعمري_غمالكتلان مناكامىوغللا و

 د |اهلعبت ”وهفداواهعمةدمأو داناثتي .رتسأ اذاكنأل لاك كلذ .كوتاقلاق ىئانالا ملا لبالا

 أد دتعيال ىذاائذلا اره ئرفاواكلو وهلال يلا كلذ دال ل اكو لالا ذالوأذلا ىعسممل مال

 ظ هالو مت الاماغأ ملاذا موخاهلماوةسقاناء املا ملا و قرهزال الاب

 اركاعس انو ةاشفل ٌقلادقو“ رلماقملا اهيدتعنالاعلَو وغلا[ كؤاهر فلاش غوأ ةيدف لبالا
 مع اح

 انمي سيلا كرمي رذسأ كرما سار اسمو بتمر ذاع ىلا

 سومر هع

 اراوشلا ةيدلاف تشل اك وف ةرلااهطسو كامو
 12 ا



 اننلع (اعل) ءايلاو واولا قرح هه ماللا لصق

 عمم # | تدع 2 أ 2 وه دس م.م ع ع هم ع 622 000 :

 دقو اذااطات نالف ىلع ىطاتب نالفلاشو دقو وههوس ىاىظلسدارأ ىطتانارانمكةرشأف ||
 3 ا 1 : 1

 لاَمْفَر ا رااود لبعج وبضغلاة دشن مهيلع
 8 ضع ىف م - 5 دىوس 7 3 "

 جنمورخ اذ ميلان وو ىلتللا نمداكي موق أيتجو 1

 5 تبعك نثر كَ ا ذهامأ نام ىلع مدا ناذْيحْتي د فو قدسنا ّآ

 م وهده # موس «مهدعود ه

 تآقتلاورانلاامسأن مم اوهو ىنلن م مرطشتو بتال ىأ مسهجامر فلا ىلتلتت سارمأ ْ'

 كارعالانبادشنأ لثملا ىلعتدَعَت اب ارملا

 هلا رس طا ءاقالا هرك + هياقْءافدرْلا اذاوعو

 ةجيرتفىرهزالا_مالاهنال ءاناهذلأو دعنا ىلتَتلاوانسصَعىطلَتو ميد ظ
 هلاكف لطي 2ايلوساوقاعأب طالت الا ناك اه واهدي نم هلم ةنخبو ظافل ||

 ىو زود أ سماوةوعأة سند ذو هولك لابقيث يللا لاك () ىلا نمرانئاكب تلي 0

 ةيلكلاةاعللاودومللاَو هاو او للا عسبجلاو لكبر امىلعلتاقتىتلاةديرحلا كلذ لكب

 عسب اوةصيرملا مرر اهباؤصنين ريغ نم ةبلكلاةعلاوُوْألنقؤعارك عاملا هعحجو
 اهاووُملاذ للاولاد قلنا نو داوم ةبلكى أة وعل نس وسما لكلا فلاي وعم
 نمام-هكلذكو ءاهلابىالاو ضيرإلا هرشثلاوه دي وع ل سر صير هلا
 باعثدشنأ بائذلاو بالكلا

 بَل رخآفف هسررا رك , د
 رب هم

 نسامح بااذ دف * ةذاصناقلا لو اودي اضن يرحاوأ

 ديصرالهئالمجو فا :ًاذتضقلالاقف ناسناقلا يلع هداغاو ماج ل جرا ىدملاو باكل غذا

 زحارلا لوق وهالادهاش ىرينبا لاق

 دسم يت, 2 الدي كيكحر وكم الف مو ١ ١

 ليسن ود يداعب وَ و هيدا عديد زلا ىلع سك خالات
 وهدم هم

 لايقأ ا ي 0 عك ايضالاعب تزل لووداوبا م

 عدا /

 ةزرجوىالءارأدشن ا وىلار ءالانبانع ءائثىدأهعز ةئاعزلا دلو دممكو شوز و

 «عم "هر هءوث م وو 5:5 تاو

 جايعناموكلاىرسل عيرتسم 31 هلوفن وجا قدساك زل

 باوضلاوش اذهالتش هلوق

 لهقةدامىف فرحتو

 رذلا, طبسط لا باكهلوقو
 هطيمض عق ورواه لضالا يف

 ميستف# تك لمجف عف راب



 (ىلطل) . 2 ءابلاو اولا فرخ « ماللالصف ا

 قل لاقي و هناطآفؤد_سعوب اد لرمشلاقو هعضومو هضرأناطلهل اوقؤد عوأ لاق

 هناطلب ؛قلارحأنب الوققةزجن الاف هعماموهعاتمهناطاورع ونألاقو هدسفنحرظدتاطا

 ىأ ٌتْدطاَو ضرالات آو اطآ هملع َّ قلة لاقي ل قتلا ةاطالاو اهناصغ لاف هلوقكماقأ |هائعم

 نا 100

2 5 

 اوبال ةبجاسوق ى اتا هر ا فضرب ترابا بأ أطلدارأ

 ندم ىأ كتاطاهتاٌض ىبار_ ءالانبا ناسنالا قلمءةساامعرو هلهح طوسرفلا

+ 

 قو ةاطقالاءاستإ را از ءاطق فرعبال هناطر نم نالفاولاكو ةبملاةاطألاو
6 

 ْ مسار رقاب هرخوم 0 0 هب ناطأ نمهناطق ف 0 ات ا

 ك0 قاسصتلاا نقال ديبعو لا ةققرأو ذل تلا نيروابخ ىلا هو

 ْ رقاق يمان حوت اذافلاف“ اع ا لاعب ودرس الدر مدل الا

 نا ءاحىذلا ثدد.- لاري قتولاف 5 ةرودقف

 ِ انت ةررعأ 000 ”ةعاسلا كإ:اهراد- ةمدخؤب

 مسك لايهنأ ث يدحلا فو قارعلا لهألوقو# سلو ,-هلوقاذهو لاف ناصق:وأةدابز نم كلذ

 قوة فو م ةطبل 1 طبل باقوه لق ريثالانب الاف طوع 0

 : لوران وأ (ىلنا) زدملا نم ضرالا + نمر ةامهندارملاو اشيش تبل

 ١ 1 هوف الالاك سال ايها

 ىلتلاوعاطألا ىلع لارا هيأ 35 امكواَّملابرّدفقومف
 را

  0 0 0الو 0 ٠

 تلا و كر دقوا يكمن الا و
 نرخ

 هياظتلاوىدج ورح لس »ب تنامادغتاشوالنبو

 مف ليزاتلافو تبون اذا املا تلت و تلقا لو ةرورضللر صف هيك الفتلاودارأ

 مكحتردلاف



 ا 0

 تن .ذاتذد1 فد ةتعاف تينطلو ترص باك ف يعضتلللدنل اديقتعانوكي نأ ال امهللأ هبسشأ |

 ىوعرو ىوقت فاهم الن ااواودؤاببلةاسفامع | لة لائم هنم ديف تيسح تس ىفلوقنأك

 ل أاذااسا لاو تاويللا #5 يرتابلا راما 60 هاوار
 / تيل

 امرا لب ءأصأ 0 ذات تاذااث دكيارعالا|

 موطعل صخيو هم همق يسيلاعو نام وسأل لاتوتاتا جالا توا

 !.مآءاصأ“ الا لتعم فدي سنبالاكو لركىأ ة ما ردلاو هللةناو هنمعب ل بج نبةأرملا فدق

 يصامال وصالإلكَفع 08 يكف راجن عوضا

 هيلا اوصل وةوصانانالفثالفاصأو ٌءاصالا م.الاو فدا للاعلى

2 

 علا وقتل لدق ستسهل هذ دن دقوا

 الأ

 ذاق ياللا 0 ا م

 لوقا الو افاس تلات «نايهدفانالقذإاهلل 2 ,رعلا نمد سها نعىو يدين

 عااضب 1ىصلر يرلارتت مق أاضيأ يدل د صال فاق ه تملا, لئم إلاه هوقو لامع

 ىريشةلازحجا رالو تع بعت نضأ ىلءادهاشو رعود شنأو |

 تيسئاذاهقاىرك ذاع #2 تيص دقق «طخلا ع ندب

 لدهلاذئاعف أن يةيمألاك اول معج . وّلَبعلا مل اوتيلاذةباددقد ٠

 ىد ماو ]مو حاراك #4 اهدعو ولاول هلام '

 الاقى هل دب نايت اة دونم 5 هباعاذاهاصأمولوشل* ىمالامالؤج الات

 لبقو بارشلا لايعلم قا و هنال-بلفطاقلا : نميلكفرهو لت يمن

 ا

 هتاطلب يل لابو عضوملاو ضرالاةاطالأو هوب ع أهتاظله لع ّقلأ (اطا) ةلالذاب

 رح أنبا لافوالقتىأ 0
 ووسع و2 )

 ايماهتو دي اناك م ىوس د 5 ردت تاب سك مهوانكو

 انكم عر رئالازه طاسأو 5 هاتي امنيا ّقلأف
 لس سس ع

 ) تورسعلا ترعلاّناَيل حدس 16( : ْ هس دوي

 سس ووو يو

| 

 ٌىذحاذااضابيذهتلا (اظا) مخ داو ة يلزم اجو «بفاجيذأةساوىَتل

 اذك : لاري ئثكلااسللا هلوق
 ةرامع و اًضيأس د دهتلاىف

 داأ لكاس لكلا
 "ىةكىأ ىسلوه دو ا اريسشك

 هحيصدو تك لمت

 طيضاذك تصادف هلوق

 عمداصا اريسكي لصالا ىف

 لعاو ىرئاعقداسلا هطرض

 ازكومه ا قطر ءاشلا

 هتك تسل ةلطاشأ

 ميد



 (اذا) .٠ ءايلاو .واؤلاف رس .« ماللال سف 11

 1 م رعت نم «ءاعاناكحاماقراف و سانج'الاباقل !-واهلبف امرت + و ريغ نم ةينثتلا

 | ةدعوضوم ةوم'اق- أ ىهاعا|يههمست *؟اموناتثلاوناذالانا لعتنأ ىتييف كلذ مصاذاف عضولاو

 قس دوهأمتدوصىلعتغيصاهنأالاناديز زود 0 د اولا شنت تسلواهل ةعرتت ةينثنلا

 ْ !يلعنولتتاع ب ماددرعس اتقان ١ ونيل ١ وناتالاوتاذالا ليقف ةق.ةللا ىلع

 وذو لاذع مه مالا قو ىذواذقروك املك لوقا دسفو عجبا ىلع نواتفاالام

 بويا زدذلا ًاوىنايعللا نعهذهرثك لاه كاذاولغف
 ىم وس وث همم وس

 ٠ دياتا» ها ماختاميلالم ”'

 1 و ايد .دعتلاموسمتبأ رام لو نيالانءاس أ تأ هن ع

 اديدشتلاو هاب اود ىذا يغصتوادج اوافرحاهاص نوكنأزوك الو ةينالثةماكلا

 (نمو ذاتاقاهبتيمءاذإو تولوا تاقف كلالات فدتح ءةطج .يارغسملاّتِشا اذاف 1

 اىذلافماللاوفلالاو لعن ىذلاوهلاسقف اللا عمةبمستلا ىف ةلصلا تبث سابعلاو ثركلا لاق

 |برفامهفذح نكءالناْسْزالامدو نتالض تافّرغتم نهانغاو عجلباوةينثتلا فكلذكوةدْئاز

 (فئالا | نمتارءداهلثم ةلوصومءانمسأ كدوح وام_متدانز ىلعلدب وهفدحزرو< الف مزابدتاز

 0 تاكا آو لدن ء نم : تمرض كلو ةو أف ىف "ىأوامو نم ءامسالاك]ءوّدف ةرعم تأ ذ عم ى هو ماللاو

 هع هدف
0 000 

 انيالاعداالَن عوءاضأ 5 نسانأ نا

00 أل دكا دبسنبا ياسو ”لدالب 0
 

 | ويوزع سما 3 6-00 7-0 تدار بكم ةاتكو تمت برشا و

 ظ لوقو ةدسشن الاف نحنا نمهدنغن ث دامو + :دلا ىلءلائقلاو فالفنا نمهستمأ هينماام

 اموال لل وراس بان نيوطابغاو هظفا ةداننمنسنلفةذ اذا اوتذلا اهاتعم ناك تاو كوشن ١ نإ



 ليل (اذل) 7 ءايلاو واؤلا فرح + ماللال ضف
7-7 

 ند كد دأ 0 ينءاجوريمالا باب ىدأ هني ل دنع يعماهانعمىداتللا (عن) ا

 دشنأو اب الفٌكيلِعِدل وكان الفك ,كءارغالا لاقي وقوملا اذهب كيد من_سحدتو , كدنع

 ترثكاذانالفىدلاى ار ءالانبا ءارغ غالا الاى لكيلا كيلا ىو ريوماعارذا يناديك

 20 ا كلل هلوقبد يسع ىدلاماذهذ زيزعلاليزتتلا فو هلاد

 اصتاكتارمذلاملاسثاو بابل راهي اعلا وىلاعت لاه ندا غل ىدآ ىرهوملا ىدنع

 ةمرلا ىذلوقىفرءاشل اهيىرغأ د قوكيلع
 ماك ءس ام مام

 9 الابتاو داو كو ل بايب سلبا

 ”يلدنألا الة فرعمقيموهف منعم ءاىذلا (لذا) ِءاَمهَكلع وايصلا ندع #ىوز 3 ,

 ءامنالان مىذلا هديتنا تمام نازو الولاة ماللاوتنالا هيلع هداف ىذايلدأو

 [مناكسانذلا او لاذلارتنكبلاو ىذا تاغ هتيفو لالاف زامعلا ةصوىلا ابيل وتلا لوضولا

 لاق ءايلاديدشت[ىذللاو

 ىذا لا م اوقألا خرم 5 لامهلعاف لاما سيو
 ع مو 5 ”تةرم

 ىمشاو هب رف ب ركأل « هم معا لا هيدي

 كلذالعكنونلا فدحاذللاو ىذلاءايننم ضو عنو اناذألاو ثوذلاديدش ينال ةينئتلاو

 8 هدو

 الدلؤالااك كفو ولما الثق ٠ اذللا ىعتإ بيك ل لطخالا لاق

 ىتلاوىذااوف ةلوصوملاءامسالا نحنا لاق ةرورض وتلا فذ . ناذلادارأ#ب هوبدسلاف

 مصقالن أب وهف هريكشتز وح الا فةركنلاالا نال ةينثتلا نأ لبق نماهنمئش ةينثتمصيأل ظ

 ةينثنلادعراهارتال ابنم:ئث نش نأزوح الفر كس: نأز وهال ةلوضوملاءامسالافردحأهتدنثت

 فرعي كهل طلاب. نافّرعتب ااا ماك نيذللا تب رض اوقكلاذو ةرنثتلا ليقهيلع تناك امدح ىلع

 لبقاهيةمالاوهةينثتلا + هءايسشالا هذه رم" الاو ماقىذلاتب رض كلوق ىف د حاولا اهب

 اديأركنتالءامسأ ىهامنافةرهذملا ىرحت دب راجو تاءاك اال ادي ركشتالءام# ا هذنهو ةينثتلا

 ورعودب زفدز هنأ ىرتالا ورعوديزو ةانثملا"ام«الارتاس ذك سلو ةينثتالةغوصم

 مل ا » سد

 نالقاعنا رعئدنعو نيوركن يديز تأ ارتاةفار ع امتدت اذاف ةياعلاو عضولاب وهايا

 دهاقز ءال6قف كارقو الادب رونا ارمعلاو ناديا تاقماللابوأ ةفاضالابيلعتلاَت رث انا



 هلوقىلاءاغلل|كاذكو هلوق
 هذه ل_ءلءاغللا لاقو

 فاؤملاطخ ىف ة<رخت
 اهاع#ريغىفخاسنلا اهعذو

 اذهيءاخلا» اغللاوءلوق ناف
 رود م ىف مالكة تت 3 ملا

 نارءاضأانااهئمضرغلاو

 يل. هملا اخ ابوها اريعبلا
 بيدسهتلا عجار ناعيا

 (ىلثإلا ٠ . ةايلاو فاولا فرش « ماللالضف ان
 بذهلا | !هلكءاتذقو طبل دودم ءاخللالابقفلا هبي ةنئابسللا حرصو طعس اهلا ولاق
 رعاشلال اف هيح اعلم لسراءاعإلخلاو رع ونأ اظعسمد كي فدصلا لثم* ىلا او

 د قو<

 لذاغبكنعّتسا ارو ب ورْسصَف » ارك اشف ملم

 00 يبرود وجر ردرعنز دوام لاو اوصال مدرسسبا

 دول )وى )ةدس

 ىأاخألاب ثلا لاقي ىرب نبا لاه ءاودلا ترسو لبقو هل انه هيوكنو دست او هديتو

 ةدايمنبالافو هالي ماجي وسن منَ اامو» نزحارلا لاه طعم! ءتيرش

 5 مم م

 نيبو نم 2 نيني اهمألا لمن

 لوا اهلا كس وت او عاضرلا4 وس ىبصلل*اذ غلاءاغللاو هننطعأى أ الام نسكن و

 موضعا ر ةلادنكنأوالوايمازيخلك أيىأءاضلا ىَنمل : ىبصلا لوقت“ اذغلا لثماملامسالاو
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 ١ 5 ود 6 هي هه وو © )م

 0 1: 01 ناسا ا رسا »* ني يو

 0 و
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 ١ نمازيسذخا هئأرك ذيدوملاناربلاف هوحخو طو.للاربس نمد نار وأربعبلارذ ص لاو

 هناسنٍبيدأتاريعب ردص

0 3-59 

 ع دق دوعلا نا ب ثني 2 افلا كمان

 < هع وو و هر هس ١" ةومم

 . مج ًاورومألا قى كلو «* هنا ريل اثدوعل ندع

 بسأ داجتالن انباع طايسلاىوتستب رعلاوءابحلاب ريعيلا ثا ريتا روص:موبأ لاق

 3 ىنعفايلشاتاتاللاو ءاتللاكِلْذِكَو هَ ةريشقا ذاهنسلسودوعلا تود كلوق نمهنظأ اولاف نتمآو

 0 ءانوراخالمد عون ىأنالفدن عنتيل شير اوليمدلا

 ربك ناحل نال ايلاءاذه لعاتضت وهدنسن الاف ودب ىنالو دنع تنيصعت عملا ادب

 دشنأوةعئاصملاضيأو ةفلاخماٌةاتالاورعوأ اواواهنم

 هانللاكدكمأ يحك 0 ب تاذبلاجرلا تحال

 حامرطلا لا َتْهَفاَو َتمَح اللا
 د 65 <54

 انجل ةريشعلاردلو * توج

 (ىدا)



 ظل اا

 (ىلن)

 لتبلغ ىلا عم او ضراعل هلع فائز هدسإ

 الشامل اقوي و * اهباأ ف رصَتضْرعَت ٠

 بالاك رن نمار اتت هينا اشم كاتاسزال

 لءؤطشاك اذانانع لج لعن ى ,للا عجبا اوىوقنميلا بس لاوةنادلاو ناسنالل توكل ديس

 لاه باعثريبعتاذه هق تت ممق لجل رف ةئان نأ نال ةيمالوركشاق ىلا

 ىلا يعأو طاغتالا نع ىهن ثردعافوقاقثث ؟الامصنل هن تك مهناوصلاو»ديسبا

 ةماملاب ىهلتتل اوانشاممدكنح تت ل دال نأ طاعنالاو كنا تحت ةماعلا ضعب لعجوه

 هانا ردنا و كنللات د ةنامااقيؤطتو رلا ىرهوجلا كنللا تتهم مروك ةزاذإ

 ىارلا لاق مقلاابنا امه نيد نَسلانا قت
 سا هه تاه سو "5" -و 5س

 5 مما توما هصال ندصو

 ءابلاو واولا رح * ماللااىللذف

 ل هس مرهم

 00 و ا

 ضرالا ىف عيوّسا اورو نابل نايل ةدحاولا يساهم ضرألاف ودنا .هللاو

 ىأآهيلع ىطيامىأاذالعرلاَى لاق رسل
 مي ل ل ل م ل م م سب
 لاين 0 ءاونامطو تمهد يوءامملا هيفرْحي

 اههنعهللا ىذرسايعنبا ثد دج فو# ل“ هال ةلذاعّت رك اف« هب ةيؤرلا رمل تلوم

 نبناكموهو مالل اعف ودل ىلباي اود ليي مصار سو هيلع هللا قض قتلا تا |

 ةهءددو -9 ل

 ا ل ناد و 0 ونال 8 22 0 وةمشع لق 0 ودكم

 دقو: اوت ماوي يسد 5 الا 0 سل ب يلةيلما

 ريبهنملوقتبكرألا ثم كرخالا نم لعيب ىيكرىذسجلا نوكيا قئرسكلاب

 م

 اهراقنمنال ناو باقعو ىلا قحاب وعامل لق و ءاولتتأ خا و نقلا لعب دوى رم 9

 1 ريثكلا برسم حرشلاوثللا وليماهجرةىاخلأ ةن ءاوذتة أ سهاو ل غسالانملوطأ قع'الا
 برطشملا لّيقلا تمئاللاحاضعلا امم ارثكسسلابراطذملا لمقام ثءالا لاقثاملا
 نامبلا ل غسق ءان رتسااّمّللاو مهلاراغاشلأ اوز اهلا ةعساولا ةأرملاءاوُدللا فمضالا ءاملا ريثكلا

 ةفصلاو مدقتاملعفلاك لعفلاو ىرخالا نموظءأنيترصالا ىدحا نوكي نوه ل تيقو

 هيبناجدحا فلج رلا نطيل ع نأروصةمانخللا لقي ىلارعالا نبا تعسر من لاق ةفصلاكص
| 

 مهلا قدح أ فليم لاوةنفلاو ةسبألا ليضع وعملا لل الاوءاوذق هنو

 لصالا ىفاذك نامل هلوق
 نايحللاو س ومالا ةرامعو

 لاق ىنايعللارسكلابىأ
 نال باوصلا حراشلا

 :ءلمكتلا فىذلا نككعفلاب |

 سوماقلا قاموه
 رىيعم

 ميل لانسر رت
 توقان

 ”هلمرو نيملان اطيرأ ناعج
 هقناخولامثدلاب طاغل لازو

 بوصني رةصلا,نفداصو

 ةياصع
 هقفاخو ردغاشج ا همذت

 مدعصم و تك



 اذك اماذرح تناك اذاهلوق

 ىوربتيبلاو انه لصالاب

 هربت هتك

 ىلسىأ هءلابسنلاو هاوق
 ىوأل مفلا نايساآلا

 2 طي امك كب رِقلاب

 ىفعقوو هرتسغو لالا

 هيتك هفال_خسوماقلا

 مودم

 (ال) ءانلاو واولا قرح * ماللا ل دف 57

 ا ءاذللا ةريثكلا ار ةلللاقي تدكسلا نبا عامالا ف قرع ل كئاوكغا ردي لغوه اوت

 || اصعلات ولو اهئ اخس واصملانبب لثملا فوروجشل رشق دودمانلا ىر هولا داونلا ابك افوهو
 رجب سوا لاق, ةاضعلا تكل ذكواهتريشقاولادو 1

 00 توصي ادم يل يوما دهم

 للامن درق ةنسلا 5 مدرطاصعلا ل مهيأ

 ا دنصوبأ ىسو هةشاول لج راااخو نك لوا هرب دغ فيكسش امناذ ذرب تناك اذالؤَعي

 ْ وفمهنمداختو مع ادام لاس ناقل نعيم ثيدحلافو ةراوابت راوي بخ

 دقلا لما ثيدج ىفوهتع ءزاناداءاد وقح الشمال اومتلدع وهاد ايها أل رلا تك ند

 ًااردصملا ىلءبضوهول دومين سلفا تيد فو تعذر ةنالج ل

 ْ اذاناهوةامالمم سالو سوهو هضفنع ةعوهخسو همالاشتءانط د ياتو رواسشسكا

 هكلهأو رايقه هسا 95 هذعاو هكق ىأ ايف ههناءانكوا اوهزابتا وسال و متمزان

 ظ ةيورلوقوهنرششقادا| اوطدوعلا تود ممول ذنمهتعإو

 جيله بتسلَع 3 ىبلت تاكو لد ثلا

 || لوقت تناك لبقمويلالبقو لت تناكو ءافئلالنا تيس كيلعت ااه ني هيلع ماج أت انت

 رعاشلا لاق باب لاك الاد دودج اعلا ود ءلعمالئاه فأتت سانلا نم مهريغن مياطاىل

 أ لاتاداعرتف ةفئلاحال نسما فوم ومال رلاوتالو و ءام وت ْعمناك اماذا»

 ْ الو كلمن مراسا ا رطب ليش

 ْ نصألا ن ءىكيوديلغ ىلا اذءاهسوتالانالخ تالف ىتالواستا ننال سالو

 ا ...هشنأوةامالمةعفادموةعنامكلك تنجؤيسنرك حسم وةموالا اة ال لاك هنأ

 ١ هيما سلا يد 0 اهرورد نماخأ ارلا تحلو

 ١ ا نمةبعللا تدم وفل و لذاوعلا جاو ١ او لدعلا اسما اد نمل ءاملاو

 لم لوف ىلع لسد ةرطرتكلارمابلال تلا طلاورسك مدزألا فلوو اداب
 كس

 8 هَ و 220000 + دا قل 8 أ 4-0-0 لوقو وف لدو ىو ىد
ُُ 72 : 

 أل سايقلا ىربْننا لاقى وطميلا بسنلا اوُديوسسلاف 1 رد 7 ردم يدب ىو . عمار
 ا 05
 ١ لو دعمردان نموهو كالدن تقاب مزاج نكعن بلاوي اوتيل لي ولظىا لو ىف 1 لج روولل

 || اههركوة مل اًذراصٌلِخْرلا ضل او نسابقلا ىلعف هبا تفضأ مغ” ةيبلب الجر تعم نافننألا

 م



 اا (ال) ءاملاو اولا فرس « ماللالضف

 أيل نم ىدن لذ عمذاكاذاقانخ ألا هزات وءنالاوتو اذا 5 نيود باكلا

 نعذبلا مسمحزأل قاومت قلل 5 عجز منانخأاك مدنا .لاقرعبأ

 ردد ةثالاقوتان الزكام كللاديز ولأ قد نيلوتان مهنا ةنئاوعاركأ
 يوت يف 0

 ةثللا لص وروصنموبأ لاق ةثللا ن منانسالا نيب ؛دعمآاموهو روما |.يفونانسأآلا حراختىهو 0

 ةثاثانماهأ دب نالءاظلاولاذلا دانيل رك او انسانا تن يل |

 نانسالالوحامفرفختلا< ةئالاىرهوخلا ءانلاتاوذنم ىهورذتلا لثمةرعنمنلاَو ٌءاثالاو

 ةماجلاتن منول ةفوذ ل باق ىربئتالاق هايلا نم ضوع“اهلاوىللا اهلصأو

 ىف مولا عفان لاق ةمشاولا نعل أر عنا ثيالحىفو نانسالاب ةطيحتة لاو ىسأر ىلءاهتردأ ىأ

 حاملا لوقامأوى ءرهزالا هز ةراخترعوتانمالابةيئيفتلا و رم كلا شالا وقل

 ْث ”الوهوُ يانا رز قن تئالوت يفرون تال ومى هالوهائاف 37 ىربعلاو ان“ قدح عا

 ع

 عدفضا دْدصلااسْللا «(ج) امقوفامازانو تاهل مولاه باقلايعي راهو راه هت

 كاذب نيرتيل ةمالس عمي نان اوعجلا ذهبان مدس الا تا اوك مهل اوةاكىثالاو

 ةرصشلالس .(ال)) ملأ هقاود رطماذه ىفةمالسلا عمفلالاو واو ن ءة.س.ءاقنمتاغللا فان

 3 هوس دشن هز رشقاوظ اهو | ا
 السم مسموم رب و هد 92و هدو سوو ه و

 1 0 7 6-0 "ب 7-5 نب «مةقْن وو با : 4| نأ
5: 001 

 وو نيدو ديلا

 ع د5م”وسف»

 ةيطخف ودوعلا ازتشق مف :.راعتساة سعلارم ١ ةقدا رأهغضولفةرصندوعوأ ةبنعماحلال امكدس أدع دحاد#

07 

 فورهماروصتموألافو رصقب د دباهرشق ةماعلا لئاماهلاو هدوم حالا

 اهامكلاو اياها هاسكي ل و 0 هيلع ودود اهرمشقةرصش لك“ ءالوملاه بقا

 هول دوهلا تويكس ْئش لكرشق» اعِللاَ هع رشق ىتينأ هلأ ذادوُهلا تشاو اهءانل نأ ا

 ااا 0 دم وهن 0 ٍ

1 
 00-5 « اضعلا ضم 2-- دشنأو

 ذكوا مالو اصعلا نيب اولا يش ةفلاذخال هلق فاوملجرلا تح اص نأ اودارأ اذادسعو: كاف |

 لصالا ىفاذكى ل نمهلوق

 هل-يقام قباطيالو ءايلان

 ىنخل ن ْن ممن ىف مدقثىذلاو

 هسيفتمورّتكو اولاب



 ىلعلمالااذكو ريس هلوق
 : نمهنعلئسنلوةرودلاهذه

 مهتم تكا سس هرفلاءالع

 اذك ملا برش اذاائل لوق
 كلهكتااو لصالا وه

 ظ.ضو ادوحم اطويضماضبأ
 ًاطخ ىذرك سوماقلا ف
 حتفلاب ضاق هقالطاو
 ىريعصم هتك

 آ

 (ىثل) .ءاملاو واولافرح *« ماللال دق 0

 1 1 تدرتسْنا عاد! 35 ىو والا دع 5 قتومريةش ىنء عقاد
- 0 

 | قاولاريغصتو ةريبكلا ةمسادلا لاو ةريغصلا ةيهادلا هو ىاربغصت لا: حاجلا ار 5 لو

 د | فورحولاق ىلا لءءادستلا فرحءارعشلا ضءنل-ثدأدقوىرهودا لاق تان 5 وتس

 | تناك ثيح نم كلذ لعفدن "كف هدحوتللأ انانلوقىالا ماللاو لالا همفام ىلع خدت الءادتلا

 | لاهواهلنيةقرافمريغماللاوفلالا
 1 ١ 1 نب ديلا 5. 2

 5 قولا“ هل-خيتنأو #3 ىلَقَتن ىلا ايتن م

 ا
- 

 (نمطقس ها تلا .(4) ةيهاذلا“ ءادهسأ نس نانمماا هو لاول فنالف عقولاقبو

 لافرد ةوهورعسلا
ْ 

2 

 نفاخ اودقملاو تلا لعن 3 ضاعن ةءاوسون ند

١ 
 ا

ْ 
 أ
 ا

  -ٍ 2أ

 ْ |ليسي ىح اوال نم قرام ألا ةفينبو أ آكادو رئاخ ض. ًاةرصشل قدا ثمل اليقو

 أ
 / قال تمكسلا بالاك ارثاخا قاس نم زب اها نم لاسام ىثلا ثدالا ريشا رصف

 ْ نملاساذافءاملا هيلعّبص وب ولف لعح 500 هرالا ىلعمم طقاشا فول مالا هعضنب

 3 10 ارق لاح فو ةنيغومانغلا نمل يسيل روصنموألاق دّدعأ اجرواواحبرشبوثلا

 هللاقيولحّ 5 :رءلأو نيلاثلالاعشلاببجس وهو زوما ةيقواديواتو 8 كافل

 اور عون لاف ىرغوملا رمشلا نمل يني الزم هلانأتللا لاق ناار اهل انءةآس سو زيفاغملا

 ظ رطقن تناك اذااهلودامةرد للا و روزغو ندباثذ خيل رجلا نمسا

 | يلا دتمعط لجرلا تما لاسو ىّئالااسهنميرخ تدل ودين نونا 0ع

 ٍ هنا مو
 ةرصنلا تيتكوهسفتى دن اوهلدق وىدتلا هي ئاضيأ قللاوىتلادهانئأى َُ و ىتلت :اندرخ ترحو

2 7 

 ا |ىدنما ىاىاي رسكلابئدثلا نأ ىرهولا هاديه شيفا لوجلامةرصنلا تتلو تي

 ا

 هما زقو عملا او ةطموبوتلا اوزسلاو قرعلانمُلَس ااذال هقىلعث أب وثاذهو
 ا 242

 |ةأرماوقنل عج قل ىورواهقي رىثأاي وعي ينامهربلا هيلغ رت للا بدع ىلارعالان با
 و دسمر5و ه

 | : | كلذ ْنَباَست : برعلاءاسسنو ناك- اة بطر تناك اذا هيله اواكد واهل مق قرد“ انامل

 نم ءلتبا اذا ثكب وناذه تيكسلانبا اهمال ندسو قولا نم ناكل ةسبايتناك اذاو

 الا ءاملاب شاذان دارعالابا هيتدطلنا ا ملا 1 مامن لا

 باكلأا



 1 (ىتل) . ' ءايلاو واولا فرح . ه .ماللا لصق

 فئالاو ثدن اتءاناهاعيص نأ نيب وعنلا ضءيزايقساكلذإو ث.نأثلا لءةلالدلل ىهاسمناو لد[

 ىدلاك نومتالصب تافرعتمندامغاو فن رعتل اريسغل'ه)_تادتمزالة د ازئاللا وىتلا ىفماللاو

 ىحو ءانلارسكسس: إذ آء[ت ألو ىتا|تاسغا ثالث يفز ىادلاوىضاقلانثوياللاو

 ىلكمل لذ نب شيقالدشنأو اهناكسان كلذ اعف ْتللا ىهواذْنآمَكَتلا ىهىاايلا
 وو. 7 © و و

 .اهانماتتلاو ارينا تاك اذإ * اهلثمبيعيالَتلا هم و ظ

 ف اوما ةندشكاو ٌّناَتلْلا وذو لا فذ اذا اامهواتاسمنانلا معاشر دأتاغل ثالثا مدننت ىف فوأآ

 ابو كلا ّ ءانالبغاثلا ارسكبتاللاو قالا تان /

 وز زاوقلا عرق نم لمادأل ارقص" كتل ان كضئك تالا |

 لاك .ءايأل,تاوذل اوتاوللاو ضساكماّلاىورتو ْ

 نام ارهدلالاوط نها نإام' « :تاوللا ضل ادبماش الإ 1 نب ١

 2م دمع

 وز وب دش

 !قادل تربك دقن أ َنْعَر تالا ىللاو قاوألا نم 12

 7 ِترثكلال لاه كلذناعتالاوثاللاوءاللان

 اري مالا ىمتألا مدل اماذإ 5 اهنيااهرفي الاللا نمسا ش لادا

 يو لاك : ىتتاقلاكدهنعوته# الأ لاق نمو نابلاكءدبنعو مذ.اللا كاف نمتهتسيلا |
 ' كاعف نع را ةغادلب اللا ل معتسادقارثك ْ

 لبان توداعُت ف اللا ملتي 5 مكتوشفأاو دنا مكمل أ 0
 - "- 0-لا

 لاه همادانبيشناستولاي
 ىلوو» 9و < 0

 رارضلانن ةرساوللا نم مم رايخقوأن ماع ا

 لاق قدا هلال ناهغتالل رهو 1

 مكاني ىلا ادنخأو 5 شلال أو فاو *!ناوأ ا

 رعاشلالاق  اضيأتااللا لاقي ولاة فرتت عجن عواد مهتيس تنل انهزم يا

 مكلايراذلاثادخآو 5 معمل يذلا ىلادخ أك ئاوأ 1

 قلاريغصتو أي آل اوان اولا فاللاوءاالاريغسمو سائيقرخع ىلع ىتلا عجلة لكر مدينا

 الالتيما تدار

 (نورشعلا برعلا ناسا 35 1

 اذك خلا تاللانهو هلوق
 دهاشلا تو لمأ:لصالاب

 رخاه-> وبلاش ىفمد#5

 هيت رك



 ىفاماذ_هى الىلا هلوق

 توقان مدعم ىفو لصالا
 . او اعلا ترو ىأالئطبب

 َن وكس حف 0 الركذي

 هييفعهو دك

 ا قمه نمةبايل هلوق

 ةبابل مصقفو قمهىف

 باوصلاو أطخ نيتدحوع
 مريعتفورتكا انهام

 (اتل) .٠ ءايلاو واؤلا فرس * ماللا لصف ا

 | ةماعلا وز هاب وْ ماعوهنولوقي ب زعلا له روصن هوب لاق. شيرقوب أت لاغي”ىوا
 : قولزمياعج نمو هزوطك "دانه هلعجنمن رومات كاذفن ةرعأا هز نب ىلع لاق ىئ 1 لوم

اق قيتعلاىف عفدينييهدالب نمر ”الوةزه مل لمرلا
 | 7 ْ ةزعربك ل

 1 2 . وديع عد الل 2 2 بسوق ذقراذلا تدر

 أ لاف ضيقا مسن الو زيزغعلا لدزنتلا فو ىعادا [او ىذاقل 3 زوي اولا عع اللا و9

 اذياسللا 6 ايف نونلا فذ نودي رن كاذاوا_عناؤزللا مرتع ىحو 2

 نبا نايزاستتماسملاو حلا قيقروه لسقو ضبان مةيقبلا ليقو ةماعتينلا نِمَمِنقَم
 5ةض

 | تبنومملاو 2 مودع قمنا « دشن اوءارفلا لاقى رامألا رم ياا ىارحالا

 ايتيضرانا تزبط تيك او6 كتبو كالعلام_.:ملمدعيىذلا ى سلا ٌنمأبلا موسعا

 ا قلقاذالجرلا تيكوزنهلاريغلص أ وزمهلابت أبل اولاهانع رو ىرا ةولا لاق هي لاب

 ًاداتعو أكو كيلإوكيَلَءلاثموهامغا وشم سل كسل ىضلا يحزن سثو لاق كسل

 | ملا هيتقأ اذا ناتغلتيآو ناكل, تبل لاقي ناكملا,ةماقالا ةيبلتل الضأن ليلا نع

 | قمل مهلوقولا# تانظتاهلصأاسهغاو تدنطت ولاكاك الاقتماءاملاىلاةيناثلاءنبلااويلق

 اب ا ىدساللد شنو ءايلا تان مان رك دام ىلع
 -ه 8-0 5 مم ةماع

 روس ىديى لفى جلو 2 ابوس ىيانابا توعد

1 

 لوز ذولا ترنيم وتلاوة لع ةلزنع ناك لولا

 5 ليغ اضيأىدسالا لاك 1 هيلع

 7 هومر تع و5 سوهمعدم ىى امدو هم

 الملا ندرمم منا هببإب 5 ةاعدىةتاجأ ىف توعد

 ن توكل

 ا نييك هيج ىأاعداذاروسمىديىل لوةيروسمىدي ىف هلوقريس سف: كرب نبا لاك
 اانهرتك اوازاكسن نعي مهشعي 5 النوضو وافدمىأز 2م نيغةيشلا امه لاش رجالا

 إ |اوهرك ذاك ءانرك نفاضي اناكملا اذهى درك ذداعأ ىره دجاج وسبل فروك ذممالكلا

 8 مهلا 0013( زمهلا ف مدقتدقو سايقريغ يل ىولميلا بسنلا برعغلا نم اللسق

 منول فار بءإلا نتا لاو. تان موُأَّت الن م بولقممن اكرؤنصتموبأ لاق“ صقتاذاات

 ِث 1 81انوةماتامالاراادبالا عتالرةنز عمه زم ساو اوعضوملل

 ءانبب تنبات كفل تنس ءاتلانأريغ ا نميتننكم>ءاهكار و هّمعيصربغ ىلع نيذااو ىذلا

7 



 1 (ىأل) ءايلاو واولا فرح ه« ماللا لصف

 ؟بء 7

 ىأت تاعنئالدعب وتف ذرعا ”النولوقي ةفرعماهلعت برعلا عم-أ ل ثيللا لاقو ًاطأاذا ذي ا

 ءاطنإ !ونتشدس ىأىأ *ةلرذرازكتخ تاغقواي ”ةلالللج أ تنك نع ديت !ٍ

 ءاطنإو سومة طب أ هللا لور مهارْغَتسامأ ”ةابقا معا ىشرنجأ مث يدحفو 1

 ةدكلاو دولا 200010 واعلنت تناله ١
 .- 9 3-0 ّ 45 7 .٠

 قواسلاريمقلا لاك سانلاىلا ةجاللاو
 تسل اسس )نعول ا

 َُى "داو ماو فواح *« مير ركتلا 0

 ىلع << اردد ومنا نايت * انمالغانلجاسىالب ملك *. هلوقىفىبتقلالاقو '

 يبنالمميهل او دش أوءاطبلا ىذا ىف لصالاوزوضنموبأ لاق ده وقليل اولا: نيرقلا

 مص عاآلا و اروكلاب 8 ْتَنَو مب اع ِهعاَرانو :هراما كلل

 ىالّناواهبنذةلركت عضتقروكلابةققان تاشودسالا هلتق ل دحرلا نأ ى عي ةدشدسغبانأل اق

 ىلع ويصف تاني تالا ناك مْثيدخلا ف و اضيأىولنسل اريعملا تيب دشنأ ونسمعلا يف ةدشلا

 هررقاكلل افق لالهل لكل ةشيملا قيضوةدشلاءاواارانلا نماءاجن لركن ومالا |
 ةدشلا دق اوذللاوذ ودل دل ءا والو :ريص نهر : الا ثردرطاهستمو ءاوأللا كيبصْنَسْدَلَأ

 جاهلا لاك غلا اود توك لاق ةذ ثلا ىهوءاصاصّتوءا يس اْدَقلا ليقو

 ورعوب أ لاك ءاو "اللا ىفاوعقواذا لأ لثمموقلا ىئالأدقو ىعس نودءاو والات لاحو *

 ىايعتللا لاك ”ى دولا رونا املا نزوبى ءاللاو ساق أل جر لا ىآنلاو .مانلاحازمفلاءال“اللا

 نع ةدهءاش :ريغن ىالوتا علمت ”الىئالاولابخأ دلّبج ل ثم عامل أ لثم“ "أعجب او نانآل تينت و

 كرب ىا هذه ام 7 ,ىخوةرقبلاى' اللاوزع عوناةضاخ ولا نفقز ةيلااممالاقو ىايعللا

 حامرطلا لاق "هذه
 و تمم هيما 3

 نع اوشلانوطبف تدشسوتنَم » اهب ةيرىتيولك الار مذقكلا

 لبق مع 0 يو عمو را للا و

 اهدح اوارل ا تاو هانغإا امنوا تدلل 6 11 انكم ىبتقلا لاك

 رانا لاو ربل ءانقا نموخذشمو يلع قنبر دعو اًمقْدزو 8

 هتفوخ 2 ل اريغضتو نانا ىواو ”لو نوعارزلا غلا وارشاد نمرثك أنالةعاززلا

 جلا ءاو اللا تاو هلوق

 عجاربلو لصالاب اذك
 هىيفعم م تكن اويدلا



 (ىأال) ءالاو واولا فرح : + ماللاو فاكلا لصف ١

 مه م

 ْ مهلوقىكلذاواعناكئانمالى مىتلاءايلان ءاولدبأوءاهلا اوفذج مهما ديكو ةيكاهلصأوتسكو

 | تيكفو ثدنأت لع تيكى ةغيبصلا كا ذك ثدنأ: ل-ءةيكىفءاهلان أ كتف تيك اولاقف ناتنث

 هز تنك لوقيف مضلا ىلعاهتبب نهم مو تدك لوقيف خلا ىلعاهينيي نم مهتم تاغل ثالث
 أ ىحنو لسصولا قءاتتراصايغاو ءاها يفءاستلال_مأو لاقت دك لوقيفرسسكلا ىلءابيشي نم |

 ىعئرهولسا لاقرب بالاك فقولا ىف لامقيإك همك لاقي ولاوءاهلانهيكو دمك ددنعوبأ

 امأو ءاهلابةيناثلاوءاتلب وال مكَو تيك باو لا 'ةيكومبك مالا نم ناك ةدبغوأ

 ا نع ةيلقنمتيكيىفءانلا نوكتن أر كتتانوتاقناف حفلا ىلغءابنبلا الا اهلا عماهي سلفه مك

 تبوواولاو ايلا تعقجا م وك ةيكسص لصأ ذه ىلءنوكيو تنبو تخنأ انةلزنج واو
 أ دلهي اربد وتيمودمساولا أك ءانلا قءايلا تيعدأوءا واؤلا تءاقف نوكسلا,ءايلا

 لست أو لاستوجالثل نبت يضل, ل بق نةويك/ املس وكي نأنوجالبك نأ باول
 لامي وبينت أى رتالأواو اهلعن مالوغانا ول عفن عةظذا ءسهمالكىف سدل هنال ب رعلا مالكن م

 ةباقتمريغهواونوكتن أن مناويلا فام ون هزاج أاماَمأف تور لثم بر علا مالك سيل

 ني وحنا عنجد نع هيلعدودرف بل ةةمريغالصأهواو نوكنت نأو للان هيؤفلاخوءايلا نع

 نبءاجرمسا ىفةهاوقكلذكو رو هما بهذا فاعوهامو هلريظنالوهيسيلع ل بلدالام هئاعّال

 ايلعهركة نك اءابد _هباضن او اولا ةعصو هن ل دولا نسسحو ءابن مل ديه فواولاا با ةوْيَح

 1 نيييلاببعبجأ نيهح ونمت ذواهرنسغق لحال ماهخل ةكدق مال_عالاو

 ءذخأنيفالأوم ودي صوذ وكمون دلل فرو ادومو بظ دوم مهلوقوصنف ٌةْعيصلاامأ بارعإلا

 لاق او يذم زين رع لاق نافباكيلا كاوقوسق بار ءالاامأو ب بركب د عمو لأو نم نم
 اداواهمالب دوست كلذ مالعالا ىرحت ىرت كلا نال اركيانأ نم ركلات 1

 تاديأاهاعأ لولاك ن مالواولا نمءايلالاد.ااضيأ اذه وناس تاو بلص أك ة.اولصأو

 ؛ لغأمتا ونيايعاهم

 | يهين لامي ىاارداصملا ند دواعألا نينوي سابتحالاوءاطمالا ىاللا (ى”ال) (ماللا لسن

 رهزلاقان ابعت :ًاروا اريضمَماَدَك واطاقتلا هتسقل داود اوطنل نم نسدلام

 هريسغلاموأنال ى الأ اتيالدقو تبلل *دالا ىنايسللالاكو يوم راهتركلا الفوعأ|
 - موضص ته م هد

 ىأتلاو انالىالصي ىاللاسق: ترذنهلا تأط أى هتأتلاو ثاط.أ نتشخ فاه شري ُ

 ك3 23-9



 لك (15 ) ٠ هايلاو واولاف رج + فاكلا لصف

 ءا ردا 7 لسعأقاوأ

 ناتياوكد كا كذاك ل! نم لاَعمءا 2 5 0 م د

 وأو ها 00 او وعفا عار أديس ما“ فاشل كمخأ
 ا
 رك باد معو عود يبس نر ةيمع ا

 201100 ملا هرج اعزه رلاكوكيتو هلع 0070 5 0 7 2 ل هه 1 , 98

 وقول ةلهل اهانعمو تأ ةلزجلاغفالا نضالات قرح دن نفرن قس (5) تشيلو
 لاك 000 هذ لاقي كس سوح ها يا

 500 و ََ

 لاقمفال زا و رماللانن ا ندكحا ص 1-5 رو < قدئدب ردنسلان وز بدال ا

 ةغلافك قوركتس:اينع" الان 3 دك اليك ىلاعت هللا سا 3 ل و

 ىلع 5

 الان لئاسام اذا بيهن 1 0

 تءقواذا دو نون ألمع“ ليقتسملا طاشلالا ىلمتاكو افكوال ىو ىو هبدحتام .بامكدارأ ْ

 ىهواذك وكي ك٠ سبب سولو اوف ة فخ امأو ىرهوملا بجي لع قف

 مهاوقنءنالذ نكي مكو بيكو تدك حالا نمناكو ليقتسسملالعفلا بسنت ماللاك ةبقاعلل

 مي 59 ورح أ ًوءانتةرخخمالاءايلا تادئأن ةيكودسك همف لصالاناكواذكواذك

 تيك مهلوقىف كل ذوامال ايلا نمع_تلااولد بأس نيالا هديسنبالاعىلسالاكق لاوس

 لصالاىفاذك (مهطفلهلوق

 همينصضدمتك مضاودارم او



 امهر هزل كبتاو هلوق

 "لمكشلاف

 اراطح ربأف ن-نهك.ناف

 رييععمو دك

 قا ىفاثيدخ ىفوهلوق

 ناثيد_ ىو ةياهنلا

 هبتك ملا لستغال ىنارع

 (ىؤك) ءاملاق واولافرخ 4 فاكلا لضف د

 ب ك1 يلا متم مشتل نال عك اويكو عكدقو

 هَ رمال سو

 لَمْ فيكهنأش اهعلاطب 5 7 رددف رم ئه انجالو

 هلقعرغصتسا اذاداك اهوان ماظعأ م زا ءاهاك لاش واق لاخرلان هالسشلا١اهك ّالاو

 -دوهروق اى <

 :ةمرهئبالاق ةَبْسْعَىَهْكأ اولد مدا ى هك اةركدو

 اهنا رفالوتايمال معَ 5 ىهت أنيقارلا ىلعتسءأ6

 ناساذالج 01-200 هروب واو اهتمرثك اءا.فلالا نالءايةأوك؟ فان أ ءذاسس نتا قو

 : رعاشلا ل وقوءانيداهلا ىدحا تيل فدك ألصالا ىف ناكو+ سم ةعباضأ ف ازظأ

 فاكملا مدقو اذ الرتق ل هاتى نالا اذكعامدبرب لمي سالابك اناا 5

 ياا بسضوزاطلا كاك ءاوك اهو زةديدعاظاا ار لدخو ا 6 3 (
 هدا ساس

 أ ىرهوملا ىكللابطلا رخآلثلا فو يفرك 59 .وكدقو يكف كلاب اهريغو

| 

 حنازتكومتبساو مهل ستغالىفإثردخلا فو يلا ءادلا رع و لنا لاك قلاءاوذلا رخآ

 وأ مسيلة هلا ةاوك اود ىكلا نمل صأو |ههسحر : را ناسا كأن جفركتا
 2و2

 لحرالاد#ترضن + راثلافةاوكملاو ريعلا طرشيدق * ثلا قوام قوكن ىلاةفضرلا

 قش وها ةفاع اسم ىطع اذا ل ذا برضيلثملااذهىر نئالاق هيل نال بق سهالا عق و

 |قشورع ى أن *ةابنت ا لدسأو مهدى هلاك اعلان ورعنعكورلثملا اذهو لاهم

 ارضي ممن رعي شب ان لترا ةءايلفت يل هن واكد جنو ىدابعداوا فهد

 ََن ترضي دهن الاقي ولاف الثماهلسرأف 5 رانلا ف ةاوكملاوط و هريضيربعلا « رفاسملاق

 |مدعطق_كياذاعم "قرا ا تيداسللا] للا ركتلا عوق ل فق ودنا ةباصأ ناالثم

 نء ىهنلا ريدك ث يداح ,ى ءاجدقو ٌضا ىهالا نمريثك ىف فو رعملا العلا نمراتلا ىلا هحرسب

 00 رودي أن وهظعنا وناكم هنأ لد أن مودتع ىهمامنا لية 0 1(

 لعل" تلال «تاذاهحانأو هحولا اذه ىلءناك اذا+_:ءمهامنذ لطب وبطع دارس

 لل و لاو ا ا

 ثوكيث المك ل قو بام«: ىودك اولو لثة, لهدل_ماق اوأو تعلءاوذلا برمشول نولوةد سانلا

 اهوركم كا ذوهملا احلا ل قو ضرملاث وذ حنمزا ارتحالا لمس ىلع لمتما اذا“ ىلا نعم د
 تع هيج ل يجمل ١ دمحم يحج ب يحتج سب هي حم

 اغاو



 411 (اهك) +. ءايلاو واولا فرج » , فاكلا لت

 لاقهشسك !قنابكحا فرعي لو لاق ىنايعللا هن ا ريدا ماب كش ةيهار:

 1 كلذكو نالفوبأنالفُةيْنكَو هفرعدقدري-غنأ مه هوب هتيثك أ قاسكلا ف 0 أوقو

 هيك فة غلو ”ونكو قايشللا نعا ههالكا هل سوك كلذكونالذوب تالف و هك ىذلاىأ

 ييالكبلا ايزو دشن او ناثغاهتونكو لج رلات ينك ل اقيدتبعوب لاق

 رعاشلالوتتيئكدهاث ىرينبا لاق ةأرمامساازوذتو « اهريغب ودق رعومك الإو ف

 ىنكنامو بيلا ماب دقو 3 تمت دقن ارمسلا قْثكسرأدقو

 نالف مهرنغ لاف و هللادمع 20 ناطرضإاظمألا اوقي ث مالا ءا سلا ءانوسأ نى 1 كو

 كان او ةتنت اغللا حدفأءارغاا لاقو هقلاذبعن كي ل ةمالئر هولا لاعب 7 تاننبسل

 هنونكوهدنتك لاقيوورعانأ ل مخي ةثلاثلاوورعى أب 'لوخأقك"ةيئاثلاو وز معن كوخ

 ىهأُو اى كوسيم اوقناكنكو هم اهةنكش زب ودب نعت و هلاك ديلكو فتكا و

 هلو كا ورانا ثي دما و نومالا نانغأ ع 222 ا 7 كالماهب رضي ىلا لاثمآلا

 تونكو لخالا نءتدنكا كلوقنهةدنك عج كل ااه ام:ااهوريستع اواهانكب اوكف امنا

 لحر الابؤرلا ءالامأ ممر مشد ىبلا ىهواشوةريعاذا الاثم هلاولئمدارأ يغب هسنع ت يرو اذ هلع

 برعلا نمياس> ًاووذلاعرامنإ لختلاريبعت مهل اوقكر ومالا تاعأ نع ايكيا اس

 دالب فن وكما مرثك أ ارو او نرعلادالب فن وكم امرثك ألذلا نالدعل !نملاجرامتازولسافو

 الجرىأرن'اكاسابقوةريع مانا ف ىربام"نأادا_عجا ىأا مان باهوريستعاف ةلوقو مهلا

 ٌءاهكلا ل بقوة شضت ةاهكةقان (اهك ). ةينغلبهلوأفا امو ةمالس سلال أفا لاس مسي
 2: رعاشلا لاه ةوظعلا ةقانلا

 0 هام مم

 ال .هنناوك انمْسَص رع اذإ

 م
 دو

 بضدشو شن ذاواهنمدت كال 03

 3ق ةرط لاق ع نيبلا لخداع ىلاَدِمْهْصااَدَق ةائلاد هكا لبق

 دليل وك | 3 لع ل هلال حت ادداهكْسرَك ظ

 ءيلالح ماتسلا ٌةمظعتاهكةقانلدقو اهلنا نماسهل عجبال ف الْثألادابةعس اولا ظ000

 1 ىسفن ىفتااةفام مع هللا ذر سا ,عنبا ىلا ةأ ها تءاج ثد دسم ىفو اهلهأدنع

 ةسعقرفىأ ةقاطي فاي كك انلاغنوشتسأوك أو أ ىأ بك ةذاشأ نك انأو
0 

 00 ةنابجلا هلو نماذهولافم ةريسنك فورح ىف نوذلا ن ملبن ءايلاوةق ةاطن ىف لاقي و

 خلا ءاوعا أ نمىكنو هلوق

 مسي لام ىلع ى م"لمكتلا ىف

 دما ًاووكت كلذكويلءاف

 اتسااهفنالامخلا فاط
 (.ةكنلايخو كنت لامخ
 سيفه ملتك



 ١ اكن طلب فعلا ةجرت امن رئالا نازك دوج طف ماؤلق قر نمر كرست لت نع |

 (ىفك) ءاملاو واؤلا فرح هه فاكلال هذ 41

 كذا يكءانعملث 3 اك ع مشا هسبحاضل,هدحأ لوقب (؟هلعمقفا مكن مهابلا فذ

 ىدعلاو نويصني ولعفاا اهب نوءفربو
 ١

 2 و موس 2 مىومو

 الان ئاساماذإ بعرهظن عع هند امون ايدج عما

 ا اذكو اذك ناك ناهنبعىفناسنالا لوقين ًاوهلاق لافاموهفايذاك مالسالا“ ”ولهريغ "لاح

 ٠ نمل اميري مات لق ىذا نوكيومال_سالا نم“ كرب وأى ارضنوأىد و( وارفاكوهف

 ا نيعلاةرافك الا هيفيج وبال هناف ةفدشح ىأ دنع نيعهيدة عني ناك نتاواذ_هولاقهريغ :ورفكلا
 ا

 أ للا# رع وم اع

 »2001 رثو رمكنافةيذ ٌؤرلاث هدجففو لاقهدنع هيفةرافك_الوانيعمّدعب د الف ىىفاشلاامأ

 ظ وطامغاوقزَملاهسشنل فاك فاكلا نأ نيعماسلا ضعب ىلا ل بكي دقو لاك ربل ليلرمقلا

 أهلي ارمقلا مكس قرك كثلااهعم حازت ةب ؤر مكبر نورت مكن انعمو اَرلا لف ىشؤةبؤرل

 | لعةدئاز فاكس نالاموعضوماذه سدل ناي دما ناذهو لاكو نورتستالو همن نواتالردبلا

 . 000 ك دااطظدح. 0 : 00 درك ذوام

 8 اتم ةرعيف روبات سنان و اهظعتواريق 501 رلا يدينا ىاثلاو

 اة كلاو قر هوما لاغا يهقلاداسمسف هتينكي فرع ىرعلا دبع همنا بول اك ههءاءفرعياك اهب
 ةىتك اويكلاةدحاواضر أ ةسدكلاو

 ىفو هوحنو طئاغلاوثةرلاوحن هيلع لدتا. هرغن ملكنا ذا ىنعيةياك نكرم ض

 | موناولع تيرم ضعي ثيدح فو اونكتالو هيبه وسعة ةيلهادبا زي كرك متم دما
 1 دلل ليقرك 3006 ةسككلا نمو ىزوا اهنيك مزتسن ى أ قبو يك دقؤذيسدافلا

 ه:مونالذولأاب ا ونالفان مهد أ لوقي برملا فيرا اراعنشنموهو فرعي برا ١

 تونكو مولا نسحب ًانأ هنعهتلا ىذر ىلع لوقو ىراقفلامالُلاانأو تفر هديط]

 دشاأو اذكن عاذكب

 حراصأناهبانايخأ بر 0 2 اهرش ر ردذق نعت الفإو

 لج رلات و ور مضلل ةمالع فهي انك انكلاب هوببس ل متساوهدرسس نبا لا نوناكمونوناك لحرو

 لاو كون ف زر اطاذ_س 1+ لهاتلا ةيب د لع نالفا ١ ًاونالفبأب

 ةيضار



 لا (ىك) 0 ءايلاو واولاف رج .« .فاكلا لصف

 8 ليلا نو يرق ةومكن ومتميش اذائتفلا مهثسكتو نمسا ىأ ىمكنأ و حرش كر 3

 ه2 -و موو 000

 ىَمكَشلا عاملا كلا اهب ىلع حالسف ىمكتو 4 ىمكد مدهعم دوصّوم

 ايضاق لثماساك اناني نا عجلاو ةضدنلا 2ع ردااداهرتسى أ هسفنّىك هنالهحالسيف :
- 

 اهورتسا ىئاهومكأةياورؤواعوك !لاقفتلهمشمرو د باو رمل ث يدا وون ةاضمو | و
 ليلا ميال اهوا ءانعفا هوك امو رتسلاومكلاوا يلع سانلا نوع ع قتال ١

 موكلاو مانسأاهلي وظل ى ءوداموكلا ةقانلا نمور هللا لوز ةنوكتلا نعول

 عاضشلا ليقدنم 0-0 00 رح تالثةبادلا ةفيذح ثي دح قو  ماندلاق لع 1|

 ثيدن هئمو ةنعاسلا طارشأ نه نعى ضرالا هبادىهُةباَذلاَو عدلت نالوا ١

 ءايردلا مدل عادشلاو ةلتقو جالس لا سأللا ىضكلاو رالف قو كنافه تنقنسلا كأ

 دشن 6 أمهباوئثنعغ ورتالو هن :رقنعديتالىذلا ى 5 آالرقو نكيللوأحالسم لع ناك

 ةرهض نيةرهضل قرنإبا

 ملال ًالاوعر اوس « .انقلاوةريغماَكسا بكرت 0 :

 قمكلا ف ىتانلا فاتخا ساعلاو لاق امواج نيكل عجب نإ بقدقو مك عنج انف ٠

 اهيا ماه هرهظرالوا ل اهتباح تقول هتعاوصت ىمكيهنالابك عمةفئاط تلاقفدخ نأ ند ْ

 بردان أ واكل تقيل لكى حاشا مسه لاةواه اهرهظأا هيلا بات  اذا نكلو ظ

 مك لتقاذااورور تو وريد قموقلاو 7 يرعاها رعلا وسيما لاق نمنقتا#

 0 ئمكلأ انيه+و ىلع ى رمكلاو ةياكلا نيك < لحرَحيت 2 2 مهربورو 1م شو

 ىأيكن يالا و اعيد ةداهلااكلا م هرمسا ظفاسماى بمكلاو
2 

 ةالاك كلا مبو هتك دشف هدمت نملك فار الانبا 4 الون مكب

 د
 ده

 تنك ركسلا 5 لَتتق ىكأو نوسعلان * زمر ىك اوههدمهتيىأ نارق'الا نفك(

 رم ئرجونسا لا هيعاسص مس اءيهسلالاثدةفور هماريكتحلاو نعت نع تدديس قت هيلا

 للان وصةمىومكلاوءالعيفمأءاملعف ىهأىردأالو ةيمع أ اهسح أ هديسنب !لاقو . رع

 لاه“ ةمشملاءارْمعلا
 هر 6-6 ه ةمدع و ع« ثاد ة 4

 انيرسىومكلااناتعولو +« حاج ءوادنعملاناوابق

 برهلاناليقدقومالكلارثك اذ هو ' همسشنلا فا اهيلعل تدأ 'اماهمافاك آمأو بيذسهتلا

 ) نورشعلا برعلاناسأ الهلا

 ةرامع هذهرتساومكلاو هلوق

 لاقد نأام اصنوم وةياهنلا

 همن هتك ومكأك



 ليلخلا يهذ_هىرهزالا
20 

٠. 

 0 اركيوبألاقالأ اعف طيلناننالاَنِإ الكنز ءولج هلوشال ا ىن ىنععالك تأ ىف ىإت سلا تاو ا

 س ) *ءانلاو واؤلا فرت + فاكلال دق 3

 اهيلع ف قوبال ها ضن وكن ازتفلا دنع ى هريسة: قرابنالا نبا لاو كين بدأ سايعلاوبأ
 5 لكن وفك اهيلع فق :لاهد لعبا يلضاهتاعحاذاف ءانيكإ ”الاىفال و مع )لزم ازيعد هرؤف رح وكت رو

 ىلاعتو هناصس هلا لاك هللاوكإ ةلزخابنال اك ىلء تنقال ةبعكلا برو
 .٠ قولا ملاك

 ادم ءرهزالالاك 5 'رسلاو عد درا ولك يعم :ةفخالالاك ولاق ,نيسولل "يطا مال عيقالك

 أ

| 
 أ أنو ورمل لاق ىرابنالانيركيوي ونآلاكو تارا عييج ف جاجزلايهذهيلاودي وسن هذم

 0 عضوم فى هذ نيم .و ىء نارقلا فالك تءاجىنات بسلا متاح مالا ولاق شمال و

 2 . جاعلالافاك لوالاّدز دوال ىنعع

 8 ظ ا دك اوك ان اسَتبَطَدق

 || بورا درب در مالا هرقل هب هيد ا نجا ىو لاك

 | تأت لولةدئاز
 هؤوودسه <

 ا م + لانا .كتتمالإ مكيناقألاتأ عراك

 || تعمل نولوبةنام ىلع مالا نم ١ اللثملا فو تببلا فالك ىنعم طاغاذهو ركبوا لاق
 1 | لاهاهدعبامف عت: ةدئافلاو تا اوجامالنار هلا عبي ,ىفالك ىلءبنقوباللوةب سايعلاانأ

ْ 

 ا | اكيمالا سيلا اللاف هناك ادرنوك تارو<و ىيطئلناسنالا نا اق ىنءع نوك ناز وو

 ش ةروتو ذالك ن آرغلا ناك امن وان نيل ئابقملاق لبيلخنا لاه :رضنلا نعدوادوبأنودظت

 ا ناوسقلا ىف لكلام هنأ ل لذا نع ليمش نبا ىورو دزداكا لوقأانال النا لاذ نءضومالا

 ١ ىعمىهللاو ودلال وداد لدا لوقت 9 د تمرد ليغ اتش وأيشتردزالك

 د لاك قالو سراالكيار ألاف لكلا امن“ اك نق عمت يدا ف هتئاو ىل بو هقلاوالكا

 ادا انزلال نم عذ ض/ 5 قئلا فدك انهنأ الإ ل عفتالهنتلاادانعمورحرومسنتو مالكلا قعد

 ١ دقؤتامسلا لكلا 5 ةيصانلار عت سناهستُ 0 نئلالك ىلا ءتهلوقكا اق تعمدت دقو فلكلا
 مد# جاسم ل

 ' .ةلوقمهض+ لو اندقو هركسف امك: :و ىلا 61 )ثيسافيركت

 ١ اقائازاسك اهينكيتذاوشلا 57 مان: اه نومك سانلاتدهدت 10 1 يلم 25 ِ 1 - < مو وو 2ك دوم هع

 ريثك لاق اين
 ١

 متثاك كلذيى رمي نأ فاش زمدمان اامتانلا نك الفاو 8 ل ١ ” ه9 نجا هرم س



 40 0 (الك) رب ,ءابلاو ءاولا فرخ « فاكلا لق
 م ممم و ب

 1 8 مكقاو مك ااذا. * ىمهابشف 9
277 - 1 

 6 تنشأ قللا فناني ادهم هتك فتلكلارونلأن كطاذلؤتيااكىورتو |

 نار الا هاودؤ ليزا همىأى 4 0 أ

 ه0 انما -

 هدتأنم ناكل اذدع ندتاكو 2 قا ترك ولا اذا

 لاول محسن هئانم قلك! د22 نمنلوقو نضر ةنديشا درا

 9و

 ةذازكاةملو انهناغدالوأ حريتها حشو هاد *رتص أوسع نمامموطنرقم اهبحاصق

 ةؤادالا ةيكَو ةداَلا ورع تق بدلا عمت دق ةورعلاةدودشمة ردت تدير

 عمباوكرهولب هيَ سوم 6 يذشنأو كككلااههجتو مورعتخ قاوقألا ظ

, 
 ةياكشلاةْسيكَو مضلاناهتمنيعلا عضود ينو احب قلاقى ا |

 لاق ذلك تحب الاقن ىلعتمات اهلذعأا
 رطل عباس ادت حام لهأ ارّذلا راع كلا اراب رالي

 ةيحأ لووتةواذالا يلي ت ينال

 00 20 +: تعب 0 اه ا سد هباف راك .ِ ةدود هدد هرم 2

 لبقؤدبكتل تلت نلوقلا سلو 000 ناتاشا

 ةءدل 1 واهشيشَمنمرابشأةثال زرادقما بيك لق وناس ام وابتلاجس قمل راد لنكىه ٠
 ”ه

 هيام نيه : انيك اههو دنكلاو اي ا

 قلل 0 نمودج .

 لامس و مثلا مكيسدربءادع توله 1 ٍْ ظ
 فالكل لاقلا لاه عضوم عسا نال د
 هم يوديمي ةء أ

 ضاوزلا ةتريع جاعنا تبق 5 راد زيكا عتريس ْ

 اشو اوتو لالا ارذلا(اكرتسيث) هتروض امل ةعملا فاو هزالاةلاك

 كليطرخع الالودي و التاةفايش تلكأ آكل لاك لحر ال كلوقُك لذ نم هريغأبشبجووأ
| 
1 

١ 
 كلذىو رلاكا فس مهاوق ند قانولاو ارعال زان لع اغا ت دل ذلك ثنأ الوقتنارعأ ا

 لصالاىفاذك ضراعهلوق

 قيسسو انه,ركحما و

 ص هرعوقتيلايدامشتسالا

 ظ 53 تالمهع

 ق اذك لا تب رس هل وق

 "يل ءهملا نيل ان لصالا

 حرشو مكحنا ىف ىذلاو

 ةيعلاتب رش سوماقاا

 هسيعتم هيشكررديأف لانو

 ءاهنب حاعف قريف توقا
 هىعمم كف طعلا



 (الك) _' هائلاؤ واولا فرح ه فاكلا لصف 4

 ةغلانلوقيدي يملا 57 ىتاااثاكامأولاق اماما نس ويم اح را 0 5

 ا 4 00 تاديأابغاو 01د 0 اااا 8 ماو اا

 نفسر :رعاسو راما ناو ولك الاواب وتين ةبضناذ اولاقل

 أ ذانيب ويلا نم نمابق ياك عضوملااذه فكرنا لاق وحبات ئاهلات سئاذاّي َءلاتخأ

 لاعت لوقذ دع "الك مج رت ىرهنالا و رواسب ا

 ليسا يا دشن برغل ضعت ولاا طنا

 0 دع ياا 1 هليل اهلا تس اهروَك 5 ةدوص كن م اوقالامع طابت

 8 رافع قاب دارعو نيت اب تالفو ىاكرضنولأ ةريذلا اتش ىلع واق

 فاكل اربح ةواكلقتالوثيكسلا بالا: نمل الهال ةيلكللا ىف غد واكل اوز ومهمرغ

 دلع تالا ماهبتادةلزالخ رار“ نان نان اولا نين وكان دنالا نم ناسا

 / ولا ع ززدذا نراثسلاق نانمتاذكك *عر رايت سامه ومدشلان 2 رك ىنيترصاخلا

 لقمان هده ى - ةةمضلا نيلااوكرصفانلا وعم تا وهرك ىلكو و : ا ويدس

 نبا ا ا ا نمو 5 ض0 1 رم ماع كلذ ل

 «نووف الى ككاناعن واوا سما ىلكمو#و 2 افانالف تلت يكسلا

 حامتلا لاق كذا: 0 ا وللا ذوو ا موهئمدبك تيصأاذاو

0 



 4 (داك) . . ءايلاو واولافرح. « فاكلا لصف

 تناك نينرملاانلكوا يقف ناك كا عالكو نيمئاقاناك اولوقي موابعاق ناك كن وأ الكت اقف
 لاقيدانت آل. ةيرلواهلأ تنانين لوز ءهتناكاك نيبتلزجلابتاك نولو زال ولي
 بصنلاو عفرلا نب رعااضىلا مفضأ اذا الك ىوتساف نيلخسزلا الك ىنءاو نيلخ رلاالكب تر 9

 ام ياك ترم كلاوخأ اولا بازعالا نأ صيأنجاهورنبأ ضو نع نءاونك ا ذافضفناو
 لاقو هقالياينإلا عفر فين راما اننى اوخنأ اولاكو ءايلاءاهضغخوا م ضتاؤاالنعفل

 انرختاك ٠.بنمدحاو لقدرة. .ةماغداءزقتاك مكمن الك عقرلا غضون ىش وشعالا

 داما كاذكو
 8م 5 هج 9 ومع 1 7

 6 تامسرو | <

 ام تنمو اهماعأو اهناَخ ةفاحلا قو 0 ةنأم تحف نيحرفلا ةلاالكا تاعك 00 نول

 ع ءءء
 ثتلاثلاء“ ران م حر ف

 باوصلاو ىاقلاب تذدق لاق متيانكلا ماشمماللاوفلألا ماقأف اممترفالكدا ارآنيحرفلا اعلا وةرقب قعيت دع

 هجم هيتكانهام | لاَمفْنْجْرَتلا الكن ءمَح بار تاق لو ىاةنانخلا كومان لقي )وهنأ :ةبلا نعي بست

 دشنأو ةماقنثأ ار انتكو ان نيل راذلك لوقت كلذكواومامأو اهقلت

 نينثالا دمك اةقالكىرهوطا هعضوم فلكر يسفتا ا ذدقو' < ممالك

 ضفاناو بهالاو عفرلا فناك ارهاظام-ا قواذاف قا شموباغوز ندرس ءاونظو ع ومنا ف لكيت

 اذافنياحرلا الكب تزرصو نياحرلا الك ءاجو نياخ رلاالك تأرالوقت ففالاةدنساولاس ىلع

 لودناك ام ملكي ترجو |..ياك تيأر تلتف بصنلاو ردا عضومفءان كالا تبلقرمضع ل ضنا

 تفاالاتديز ومالا تنشف لكن منو ام ثم ينييطرتلا لا و اهلاح ىلععف رلاىف اولا

 لك لي ةلدب ماكنؤولو دحاوباممنمماكتيالو نيفاضمالا نانإ 'وكنالو ثنومالاتلكك اذكو ةماثت

 نات جوانا
 2 امض تك

 ه6

 ا 10 كيو ا ماك 0 د اويالسا ماجر تاكيف 52-5

 ١ بحول ىئثم ناكولهنال ةرمصملا لهأ انيق ع ضلوا اهلا سا

 داك نال ىلا اع الاك (ى-عمتإلو اورهاطلا مسالا عمعاي ريل لاو يضنلا فهبغاأ أتاقنتنأ

 اهأردقو دال لا تا هامآو صوص : ىلع لدبالكوةطاسالا

 أ ةينثتلا ىلعل دبل عضو هنأال | يكدر ةموعسا هنأ تيثفة حل عن ًازوجيال ةروربض نوكيموةدئاز

 نب رخل اوقكلذ لعل دءامهقوذا فنين الا ىلع لديدر دروم يشأ ن نمل وق دا

 امال :نِإَو #2 ص موي ةماما يوبالك



 (الك) .٠ ءايلاو .واولا فرح « فاكال فذ

 ظ 00 و اخس قيقا 52000 ةيللارئاللا 0

 اتاني ذولي دق لس مالهايلا نمت قع لدا.غلأمإ فكل نشملو هقئانالاانقيفّوراموم-هفاقدحاو

 ] ةربنكلا علامة زاك ةانيورملا د اشندلاو اكداك اهون ءالز أ ناك اواي واولا
 نمدنءانأ ىءلدمالقتنز ارم نيهاو فو 2 اهل باكلا سا صل يشتامأو لاك ىلوأ الك ىف

 ْ تاون هاب لعادل دل نهاوند ْ

 انتم لعف اهلا هي قس هذفاتك امأق ضبا لاف. ىَوْتَتلاوىورشلاو فادبأ ةلدر.ءابلا

 ْ لعلدىىذلاوثنبو تأ ىف تاديأك ءانث داولا ثادبأفاوأك اهانه لاك راو ىزكذ ل

 1 نما. هواضرو انس مال ةلزمع ”ةلستعمدمالو لف الكوالك اهركذم و د اوق لل تتعم انك مالثأ

 : اىورَشةلزخج ئهلاةفدمأل تلنع اعبي بشان هلثمكلذإوناوُضَراوومْ اع م ءاوقاواؤلا

 ْ داسفيدهش يومي ؤييسنفلاخو اس شنت لءابيفءاتلانا دفان أك انبنضدُذ ىراارعوأامأو

 ا ةدعاموتُم ةمافوةزجتو :لطوخةضقا وانقوالا نتناول كدت اتةلؤاعنوكتإلا انا نلوقلا اذه

 ْ ةيازتتاجد هخواذاهفىرتا6 ةنكاساتاكق ماللاوةاهز ءؤةالعسو ف فاااهامق وكت أوأ

 ّْ ةيفئتلا تعمد يدر ةمسا انو لاعةلاخخال ١ رخكنوكلاهغااطسوادب وكرات ينأتلا ةمالع

 كيف نافاضيأو نك اناملبقامزانلا شنان ةمالع نكون أز والفني بلا نم عامنا
 : لوقف هفرصت ملال جرانلكب تيم ناولاق هييلعاذدم لمقال ص ا مالكلا فدج واللام

 نال ردعام أ لوقف ةركنتف ةرضت رك ذا هتلر ثدنأتلل اهفلآنال ةركنالؤ ةفرعمدءؤشس

 ش ةفاضألا نمانلك الوالكل صف ةنالوتزج وتزعوةذعاقو ةئاقك كؤكي تأ دنع هلاوحأ ىصقأ

 ْ فتأاهفلأ لاما هتلمإ لطب نا هليجالنممزتم هو. انلكث فا ل يع نمبرغلا نمىرامنالا نبالاقو

 .[| لاقفلامإلاناتلك ىلثنقو نمو لامتالةينثثلا فاو تلك اتاكد حاوو :اوذؤامالغ لاك ةينثت

 ٠ كأنءك :رذإلاةعىرهزالاىور 57000 وهو ةينثتلا نءريع دحاو مءااتاك

 ال توم ةينتتلا فال هعم تلعواهمالاثنيل نيا ىلاوأك تفابضأ ذا بر علا لام هنأ يملا
 داو نعتريخأونيئثاىلاامتفاضأو بلالابا بارع تاغ نضمللاو بصالاوعف لا ىفا مهند

 تااقف



 م (الك) .ءانلاو واولاف رح « فاكلال هن

 هلعفي ع وذم مسا عضو»ىانهر ور اورام افدحأ نمماقام كلوقكهلءفب ع وذم عسضؤم | 1

 لعفلا قريعذالو هلعفب عوف رم عسضومقاهدءبامو انادي بن بح بيغتلا فهي أوقد وأ ١

 لا لعاب هش كل ىاضي تدي زدقوا :
 دس ووو ه-

 والاونسانلايف فورا فردي لهو 2 نييبتلعقول 59 نكأو . انما ا ْ

 تنأى أن هئشهتلعفول ارب ّن كلو ءاننغمنوكي 59 وع ذقو نيه سمول رجأن نكلودازأ ْ هم هي

 ةدئازريغاذه ىلعءانلا نوكتفني ولا ئذشلاب ركتشلا بوجي كلزلقكنيفلاو لاي رسال لاني

 كيفكبهقلا كؤاغتكا أمتنا كذاك وك كهريدشت هللا ىك هلوقنوكينأ قراني ذحتزاجأوأ ْ

 لاحتو ءغك,الاؤهو قو ذجتر د عة هسا ذه ىلءءابلا نال ىدب_نعنفمضياذهو قدي الا ١

 ءافتكالا لعل دف قكترك د دقي أ ال لق ئدنء هن ابغا لاه هتلصةسقبتو الوضولا ف ذا[

 وهوالماك انةءارمذأ انووفهيلعلعفلا ةلالدلهئرعضأف هلازش ناك ذك( ملزم هنن ْ

 لاف رهظمهضعب ورهطم مسالا ضع ناك هضعن ىه ىتاا هةلسص وامس ارمذأ كانه بذكلا :

 هللا كوك لوك هللا نكد يربهن أن مديؤببس لوقاذه قف لوةلاو لاه .ىد_ةءفءدض كلذلف ||

 انابيب هيداجتا . ايترزط مهاوق نم مهنع ىحامبهذملا ادع ةعصادهي و لاتقل نيف مؤملا ٍ

 نتا |نيذه رتل دبش 00000 ازءابلا و عفر عضوه ف نب هلوقأ ناين دو ا

 هلوقوهر لطخنالل لث.تددتو ولاهم نع كلذ ع قاسكلا نكي نبدأ نعميلعتءارق ||
 مال هلم أ دل و> وس وزو رعورب

 لتةننيح لوما هب سو 2 وسم /

 هتعراضمل ادلة بملاريخ ىف ءابلا ةذانز ىد_ة عزان ا داع تي عف ةرعضوم ىفاهبةلوقف ش

 لالظو ىشمعل ان كايفكتامماضلاب ةمقكلا اويل اق ىلا قا جباتس اك هيلاإدتالاحئاتلاز ل ننقل

 اهتدحاوتاوق'الا يكل ىارعالاأ قا عفا توق نمرفأ ًاوهل قو توها مْنكَلا

 تاعثدشنأو «موتوقىأ اذهنازيمىلءهموتو 2 ؟ كاءالذالق لايهمك

 اهعيضراو ليل عيضر تاذو « : قكانتودن مقابل طيخوا 000

 طقس مةانك دار كوك نازوخ /ة كولا مك 1 و

 عتيج اوعارك ن عا قداولا نام ئؤكلاواناكى نك حا د
 اونكس ماوففضفوذكلا اودي رت أروع دقو« بكا قةغارط للا وكلا ةديسا ءانكالا

 عييت ىلع ةلالدالة وطنا نأ نسنثا ىلع ةلالدلا ةغ و01 لا ىاشيولا (اك) ١

 اذك فر-ءيل-هو هلوق

 مكحللا ىف ىذلاو لمالاب

 معهورتك ركذيإو



 فاكلاةكشمسوماقلا

 ءاناا عل خدنانغا اذهل شم ايلاذاذاشاددو لوعفملا ىلءءابلا لشد انانافكفقدارأاغاف

ي الا
الالب ا م

 26 50 اياك 2 ايها 

 (ىفك) الاب دابا فرع *« فاكلال دف 14

 ايف «قكو فاكو مذ هيافك ل دجرلا زك فاك متين

 7 207 ١ 55 ىلا لافكرتبا داكار يمك ةمطئا سنتر علطغا

 كوي يزف :رشو لج نمي زاب ولع رن مك هان ولبن ملف فاك لح 9

 وم اص

 نباريكسورلا سلم قكو فاكلجروت اعترف ةافاكي 11 نم هتسفاكو همك ًامهتندو

 نال افك مالا الجنود كيكو لاطزمالقكل جنوديم

 مؤ © ء

 1 انك هر هكسفكو

 د 598 اي وساع 5-5-5 لنك ار اوةتبيذهتلا

 |نملايناكن الجرو لبر نم كفاك لجراذهوعامعلا الحروب كلامك ءانءملاخر نمكسفاك

 ْ ارحب رب نبادشنأو كب تبَحىأءاغلا نيكستك كو لاجر نم لوُفاكلاجرو نعبر

 ناك "اوس دس وتوك * ركس#ب ثيل عيل يالا ةماثل
0 

| 
1 

 1 ه--

 د :رالنور د زود سلا عطَتقأوُتَصَرعاذا 5 موفقا لونصان ءوفعاله

 ليكمل ءابملا نغم تارقلا ف هبه ا مواسملو هللا كو ل-جوزع اوقف حاجزلا ق داون لافو

 هانا 10 نوما مالا ءالك لا عمن إل لعافلا عاى تاخذ ءابلانأالإلاملو هللا ىك ىنعملا

 ل هيا محا ةيفلافر 1 لافالو

 ل ني يارا

 انزاطبج ىتلا ببن ع ايَعْن لملف كف
”-ِ 1 

 هوقو هملاب قك تالوقك

 الا 02 اخ م جاسم كوكا * مهينة يوكتيلا ا

 : ءوققن دبع واحمل انف يد ابساوو م وكامل نموض

 29207 ل



 ٠ (ىك)  ءالاؤواولافزح يب فاكلا لصف 14

 عود

 دقو زو تهممأسك بكر نار ءالانءاداكىذلاو ءايلا نمرثك 11 ف ةوارلا انا ذاعلأ
 عاضص تب

 لدصأ نمءار ةصةمدت هلت قود ٌةلصأَت ضلك (ىنكزت 0 0 ذمدسقتا

 211001111111101 هقاح لص ىلا يدهس

 ا
 ةعاقمام يلعن و ارقص ت لكلا ناسا م قع ناتمصئامهوُنئلا عض دوم ىلع ىهل قو ا

 لملافو لا لصأىلاوُنعلاَن ينط الط بعقل ىنهدليقو ةعنشلا لماذا

 ْ تار ء'الا لئاك لاه ارم ل .ةوةاساوملا رد َتطلأديشكن م : دقناإلا
 داولاب ودعي بَصلا تك تامل« دانك الان دكت فدو ثنو: |1 ٠

 وهبه وسد لانو نيش يعول معهن وزم تاق

 لاو مدملك الا نياك هبفدبلا عضو بضلا نظن ق نوكم من ةمشكْلا و ردن كلو همر

 الحر نأ رهان ء ىف راب رع“ اسىذلاو رع ثيدسح ىف ىهتقلا ءاوراذكهريثالانبا

 عمهباورخآشي دحي|ءاولاف هالات

ٌ 
 ظ

 شمالا اهتمامه سشك الو ها هلكتال ٌتْضاااَذِه ناك الون
 نراها هنأ ها .هنيشكَو 5 هيد بط نخأ ن ءمدتكتلو 8 ف 1 5 1

 و«و 6-0 هلي

 نبا(« ( ىطك )همنا ياو مي لانكوم نشا ا زعبي كول 9 ا

 هجل اظن لايَراَتك اورثك ليقو ةتشاؤظك هلا طك 0 )قرش مشد دك ىارعالا |

 وظكيووط- و واط لثمو زاتك | عن زمفرتغباظكو اباظش ءارفلا قءعهلكأ انتواطكو

 اذا ليكوظؤم طك اتينا اك ىبارغالا نبا ازتكماءأ ص ناك اذااظكا انا فايا

 خالقالئرنبادشنأو كفاالاب نثكي قرابنال نا انمبشجبكر

 ىاكلاورعونأ َنيياذا امك ينارعالا نبا .(اعك )من سلع عتيل ناك امها ب
 ماناذاةباذككيوكشللا ( ىنك )دمع *اكآلاو لاننا امك.الا نارعالا نبا مهلا
 ةيشلا اذه افكو شح ىأ ٌسالااذه كامغك لاقي ميسم 0 ورمالاب |

 (نورشعلا م 2-1

 : كر لبق ةفيفعأ !ىفهلوق

 لالا ىف طي_طداسك

 هيتكمضلابهإعل وجفلاب
 كم

 طيضلا اذمموهةشك هلوق
 هيفع# هتك سه ذّْملا ىف



 وهاذ_ه هاسكس كرالوق

 سوماقلاىفامو باوصلا

 ه>راشديف هطاغمءادك أ
 همس مو ردك هرظنا

| 

 (اسك) ءانلاو واولافرخ » فاكلالصف 81

 اةرتكلا باتل اذا: نمش ؟نالفلا قي لحل مدعاذابسنلا لعل هدانا
 ظ راك اال نم وك انال لات وءانمعساكى تكمل لاقي تارداونلا نماذس هولا
 | لوققلاتد هنماسنك ارثك أىأنالفد د نالوا و ا
 | ىماكلام مءاطلا تن كتاف دعقاو : اهيل لحرتال مراكملا عد ةئطخلا

 / ُ رلى هالبنت ةامكلوقك و سكملانعن*ار لا لاقو سنك ا ىأ

 5 راما نم تابساك نإ ىأتايراعتايءاكلأس وتد دا فو اس 7 .الو
 . سا دق

 0 هل سا سدو هج

 ١ تاير راعك تارك نوف نإ اروند 0 ادسب دو نهد س- ضعلن ةدكي نأوهلقو ةركشلا

1 

 ١ 5 راع الا فّتاي_ءاكن وفنهما بأ: نماممتامْن فص راباثن 1 دن ًادارأل يق و

 قايشلا حوض »يديعسلاو ىردي ىرعدضى مكب كل هن :ىرب نبا لاق يوعملا ف

 و

 فاعّشلا نم ن-منأ كاني * انيس! شامان 2
 هودصعصو عقم مودع ع2

 فاصد_هباقرنبرسسينأو 2 ىدسعب رتل نب رتنأ ةفاخت

 هرده 95+22 ع

 قاع مرك نع نعل دس 0 ىراوألاى ودك نإ نيرعدذاو
0 

 قنا 6 ىتح تاو مالا تس اوةننح بأن 3 ءهسبل قروب ىصنلا دك او

 ١ اهلا ةبسلاوناواسكو نأ اك نال ركوب كالا دسا عقر «.ءاسكلاو

 رود ع

 ا تيكنوت زمهفلالا دع تءاحانإو اولانئال توك مال را لمدى راسكو ناسك
2 3-2 

 7 "الا نيورمعلوقوهتسيل"اسكلاب

 ٌيقرءاكلا لوقطمو فال « 23 0 ىهؤابصلا نود تاق

 ا ل عا يل الاد هد ءاودلا هداعت يللا دارأ

١ 7 

 تما هقع ال قواشو قه ازيكم اوش * اًئقومْم تالواهنمانكت ام

 ااوأبذهلا هومر غصاذااكسوةدلاظملا هيلع قيضاذاءاك اسوو رك افاذا هناك ىنارعالا نا

 ' لافت ث رحلاْن نوره ىنمومولأ ءاك- ةدعقرلاو فرشلا ودم ادؤدم فاكتلا خفبءاسكلاركب

 ا 9 وداابردألا قروك فوه“ سك اند اؤخاونلاءاسك نارك رغوخر قرهزالا

 خامشلا لاهءاسكأ أعمجارئث *لكرخؤمل.ةوزختلا شؤم ىدكلاو
 مومو -

 جرصما هى مط ة فدو 03 اهماخأ نعام امنا أ ىلع 1
- 4 

 وأولا ىلع لولو هد سنن الاف ماله ءانتال ان وهو ءانق ىلع اطوال 1 ركر باعث ىكحو



 ا (ابك ) ٠  ءايلاو واولا فرج «. فاكلا لصف

 اتاململالا ركز نزو ىلعاروصقم مدرق دف ف ىرش «ولساءرك مولا لمص اذه نأ
 .ااوذس نبا ىلعتءورقملا كسلا ىف اسهتنًارولاقةدود_ه٠ايلا فر شحتو ءارلان كسول ركل ظ

 0 هبولاخنبال سل باك ىفاتيأزاذكو لاه ةدودمءايلا بن ةةةوواولانوكسءا ايوركلا
 .ايناووإولا عاقل واولا باق” ًااذ_ه ىلعب < ناكو قيلاوا نبال ”هلمكشلا اهنيك |

 ءذهنوكنفةيوعد ناويحو: وو نويضوفذشانم نوكينأالااك اسناموتملوالا نوكوأ
 لاقو عضوسارث ىرغوملالامدبود# ضاطلابةوتكارتوا ةسمأل نا

 ا اضم ممم

 ماهللا سوني رعلا ماو * ه«دئاجوارك ماب انعنم

 م 33و

 مهأاتلالجرلاةناشخدر 03 درو ارك دوسأن حبل 3

 1 ارعالانا ) 0 0 15 رايات

 هو «ه

 ل نت م ١ الا ندا 6

 تاورملا فلا يطا
 رااح وا وللا مار اما ىلع هاه 000 ا

 اسكلاو هبتطغتاذا تابت ضال الاقي و هلع 5

 لاقاوسكلا هلا سلا ليقع ااذاىكستالفىكوةوسكلا

 ع ا

 دة 6 دس م

 م ا.رايهلاهديعتر هذا #2 0 املا

 هنوسك وان وثديز دك اما ىنجانلاق: ]ولك اهاياءابسكو ىدككى سنك اوتوقسيتسلا
 الل كتي هلة نزاجا او لق ىلا لعن نم ل_#ة:ءارتال لاسثملاب لن هناف ةزههلاب ل هني 0 ناو هنأفانوث

 اذك نءهندةهضصودح اورمالا ف ٍدحو ث دح اولا عملا ىلء نابقتعياما اريك ل عفو لع ناك

 ىلع ل فاو لعن تناك الذ كلذوحو هتصمأو هلباهتكوربصق أوئذلا ع نءرصقوهنددصأو

 سام لوم در س

 تريشوةنوسكو ىدكو ف لمفي لعفاضيأ لقن لففأن لذتو نئفواهتل او باقّءالا نمهانرك داع

 معاطك هلعح وبسنلا ىلع كف ا ةوسكوذ ساكل ج روان :ءوسرلم وا ركون
| 
0 

 نأ مشو جيفازل نيقوسيا يرغول هلوقنماندشنأال فالخوهوا

 ىف طيضاذك ةناشخ هلوق

 ىرتامك ءايلنا مظل د لالا

 ع

 ”رلمكتلا ىفوههيفتعمهلوق

 م اطومصضم ادّوجمءافلاب
 سوماقلا فاك هةّدعمال ىرت

 ب كمل |ىفام هقتعم الو

2-0 



 جلا رمسسلا ىكملا هل وق

 ةرابعو يذلا ةرامعهذه

 نم ىّركملاو ىرهوملا
 ءىطبلاوريسلا نيللا لبالا

 : هويعصم مرتك

 مدقي) خلات أرامل هلوق
 ف وهملعدمشتسلا فاؤملا

 مان ىركحنت سوماقلا

 ىّركتت تنبلاىفىّركتف
 ىميفتفوتكا

 باوصلا وه ىرضن ةوق
 ناسللا نم رش رشف ف دست و

 هع هيذكى رصُني
 حرش ف6 هلأ وعدي هلوق

 بررةدامىفسوماقلا

 هعترملاز انجن يبهوب ىسمأ

 خلا وعد سراوفلا ىذب
 ىىينعفورتك

 (ارك ) -  ءايلاو واولافزح *+ فاكلالضف خ1

 : :اينلبلو آد ظ58 ءادغلارك, انسلو ءاشلاركمي ءاق.ءاتالوءانسالاة ريب منرعلا

 نباثيد:سقو هانثط أى ألاللا ثيدحلاانيَر 1 ّو ءاسنلا

 ْ ايقاع 55 ذادض“الا نمْىَرك اوادانوخأو ءاننطأىأ ثيدحلاىفاني رك أف "لل تاذ سو

 رج أن الاف صقر دازؤرصقو لاط اذ رك
 © سام نى“

 ىركب ردم ملا 5 اًمطاهثانح تَقعا اولو
 ا تا دقو كارول لجرلا كرك أ اوراهنلا فاضآناذ:عٌدلذو صني إو ّىأ

 ددسأل ف أ ارعالا نئادشنأ او صقعن

 دادس مألو سلف 6 تا فال

 ب ا ارق في رخآلاكو
  اكركناهله أنف كرك اكاولاذف نك هذان اهناممسق

 ١ ماع ركل دبع وأ ردقلا عب ل "اهله أن عف كي ودا رأرقلا تعش

 ىناطقلا لاه“ «ىطيلاري-!اوهل.- ةوودع ىلا الا ع نمىدكلالاو* ىلي .لانيللا

 ىداسلا لانو ىركملااهثم « تحفر راك اسنان زكصو

 نزحارلا لاهو ىربنب الأف اهريس فت عفر ىأ

 ع اهنار ذ ىلع ْتْلَط * ىردود هاضست ارامل

 1 اند هناك ناك اذاهب 121 هذه ىودالا لاق و نتصل لب وُظىردود

 ٠ تاماكلاهذهو نانا ىو كاد ودهلاقامملقا يارب ةقانلاتركو ىثم
 ْ تنكركلاو داولا نفيا مرثك ًاماللان ع ءان ءاتسفلالا ب القنا اا

 سا ة د لع 9 ةرهاظد هي بصاللا فلم رلا فتن ل ٌةيركلاو

 ْ ا طق اقص ندد لاق تيرا نمةيشمءاهربخب ىركلا فيتحول اقو
 2 ٠ عقده < اهنا

 يسار 5 ىركلاهداتكأوا دعت لآ ش-حورول فضوف

 1 رزيلا نم [وركلاو ب مرا وعد ةمرلاود لاف م ماعدا هدانقا هلوقو ةضءتوسهذكو

 د هنأالا مالكلا استيل أ ابا مهنالاي لنا لو كنوكم لونا 1 نعةبلق تاهل لاوعفأ منزو

 ا ددءد

 ةيم لاو و دملابع ورك ةنثينحوبأ حو انوه هدام تنل نملوقف لو«ذ كوك نأ ارو دق

 : اوكا ى رنا لاق ةسرط ا وركشلاةتسلولاتى:اوهندمنافالء انو ركل دعا ىردأال



 10 (ارك) ءايلاو واولا فرح نب .فاكلا لضف

 8 .ودسسف رعب لوهدي_سئبالاق طاغتنا وركم يخت ديزي نب د#ت لإ هجدقو دن هلت سا

 ارسسكبتا :تاورك 1 ناورك اولاكو لاك ارك اوعجبم نأ ىلع ههج وذاناورك الا ناوركِلا ٍْ

 عجبا ناك الناو زكوناورك رك م-هلوق ةىئجنبا لاق ناوخا اولاقاك اًرك ىلع : _كراغاففاكلا

 اولاقف د اولا فتناكىتلاةداءزلا فذ ج ىلع ظافلً اضيأ «_.فتءاجامريفةءعرشلابل عفللاءراضم ||

 قرب و ناب رخو بح ىرَج ىرف لهن ىلاراص تح هيتدئاز فذح ىلعاذعءاف.نا دركدتادرك ًْ

 تش ورك نا وركل آى ”.هااوبأ لاق هنا ع «اولاع اك ةدان زلافذح ىلءاذهافينارو ْ

 ثرلاك ١ ارك قرط مهلوق ىف ىلاهنبا لاق و طيلاهيشيرئاطناورّكسلا ليقو للمال

 كلام هوك ىف ذراعملا ءاعدلا ىف م .رباغاو لاق ذمتقاذب رب فان مهضعن لاق ةركنوهو ناوركلا

 ىعسرلا لاهو اردانءافساغل أ واولا لهوةركدو» وناورك مرفمالغ وف ةركشلام> رتالو هاعو ]

 ناللؤالا باوصلاو لاق ناورَكَل اميخرتا ركلاهريسغلاقو روهةمفرج ناوركلاوه اركلا

 دِنعاثلا تاغسناوركلاىفىلاواولا ىهاركلا ىف ىلا فلالاو ءادذلا ىفالال متسيال مهتيرتلا

 ريغ ن يلح رلاليوطرتاطنا اوركملا ليقو ىنعملا اذ ميفلالاناركمل كلا بنك دو نونا ويفلالا 9

 رومط نه ىهوتورسلا ىف ةئحاداارويطلا عمرص# نو كي نس-توصهلو قانا ىفةجاجدلا نود ْ

 لاقءارث عملا وءاملاءبتكي س اعدل اىركلاو مولا ركل اوةيداملا فن وك« ال ىرقاا وفي را

 ناب نكو كوكو فماناذا كى ركب ركل لج رلاىرك 5 دار 1ث ىت 2

 لاقو ى رك 3 رك لجرو مونلا أك هكا كردأ هنا ثي دا ىفو

 لدا ىرَكَلاَ المي لرعَت * لتوأداو ِنْطْتَ م :

 ىأ لحل ةرثك البا فصيانما ا ولمماقز نوب را اراهش دي هيله وأ تاكمىفل؛ ال هذه تك ئمكأ

 لاو لعق ىلع رك ةامساوانل جد بطول كلذ كنب نابنو ب

 اهجانس ىوكلان هلال هيلا رك الو لما

 لجوزعهلاةعاط قر مل_برلا كرك الار ءالانبا اسءانوأتادغلا تاركا بصأو

 ةغللاب سنلودن ردنا لاك اديد_اودعادعابرك لحرا ىركو هرهح ثدحتس|ايركرهتلا ف ور

 ةمئيطللالاقءاركلا مسالاومرشأءاشعلاول+رلاو'شلا ىرك اوترحأىأت يرث ادقوةيلاعلا ||

 ءانآلا بلاطة ىرعسسّتلاوا ليوسىلاءاشعلا ترك او
 .٠ 2 5 - : َ د وو 3

 هيقفلاقو تأ ى-كفورعمترظتن ا لوقيءاشعب سنلفهد_هبلك أاموارصمعلطب وغلق



 اذك تيكرنأن يح ىلءهلوق
 ناودلافىذلاو )الا

 ضي اوىابان ىقتلا نيس>أ
 ىريدعمو حك

 (ارك) . ءايلاو داولا فرج + فاكلال صف م8

 00 27 سع 5 - و 5 «

 ايت اوزكلاو تءرسأ اورك هبا دلا تركو ىرخ أ دبة رمد د أ نير كرم "الاثوركو

 افرك سرغلا ىرك دقرةخاش نوكي لحنا بويعن موو هنطبو ف اهلتشرالَةءاقتسا دب

 #2 و < وه مو

 |نيقاسسلاةقدوهل قو نيذخفلاونقاسلا يحل 5 !اواوركو رك": اهتيشم ف أرلاَتر 7

 ا كبو انيفاساةقيقدلا:ًارملا“اور كلا بيقو ايما نيعارذلاو

 7 2و 1 2

 لاهو .ءاوركذأ هاوىرك !ىللبرلاةب بئاالا تاك ةهرادقم ولاول ةكمارجمال
 3 04 «د

| 

| 
 الا _ معن نكلو ءالربإلو 5 مد نكلو "ورك بدل

0 

2-06 2 

--- 9 
 |ناوركلاو 37 ملبن كلو الكب » امدهدءب وهتيفاق عفرتنأءاواكرببا لاق

 ف قلق لانمي الابفواولا تناولك عجب يلو لاى دي ور“ اط كير هلا

 قنيدادغبلا سبي تاي ثارت ىار 1 ُح .هباولاهقلا مهلا ماللالالتعا لاح
 مو

 زو اهنا ميرعلا دار ه_مدقص

 و سرسور ندم 6 03 وه ء

 8 اركتلاو تايَرابلاَفْنَح 98 نير داغص لص ةيشاد 2 ثونمعلا قفاضفرعأ نع

 0 'ء ىدس "الاطراف فئالاار كلااهمر ؟نلاويناورك ىتالاو

 و 2سص 2

 |هيإ ' ائيماسسَعِقاداَ 5 انسان حا 51 افدطانوا 1

 ارك قرا ديصاأ لاذ ركل هلا و هداسإهيقاسفاكلا لاس ىتايشأ ةدازأ اولا

 تاَشرولاتءحجاذاا6 تايقر وعزسك نا 1 كمل درت اعنانإ 1 قرط

 ناوركلا ىدغل !ارغلا اون اوخإو حأل ثمار رك اوعجم ع“ اكدواو زلا فدح عجب ودوناشرو تاق

 قد در زر.شلل ىصالادشتأ |

 ا هبراحأ |1301 اقارطا قرطأولا ىلع ضيبأو تيكر تأ نيح ىلع

 'دانرماول ةويزالالنا لزرع َّى لامار 5 قرط لثاا فو هدييس نا

 ىأ مالكلابدازااوهمنأن ايف مالكب هد دنع مَكَكْلج رالالثمب م رمضإ ليقو "نلئاغلا هيذارب و هل

 ماكتاذاريقلا ل راب رضي دسع نيدجأ لاق ٍق 6 در اول ملت اوه نمذن نال اف تكس

 اذهل وأ ءالجالا ناف ريسق-انت كسا هللاقيف هسءفمالكلاهلاثمأ وههيشرال ىذلا غضوملا ف

 نافزكلا هبل و هريغل عملا وأ وركللا تطوقت .ريغصرت ”اطثاوركلاوهاركلا و كنممالكلا

 ىنعمليقو لياذلا مي قطنتنأ كارافزي زءمادام ضعى قرطأ ف*هوتزغالابماعتلاو لذا

 ىذالفرشتستال اوةزءالادتغ نكسا لاقي زي زعماعتلاو ريطلا قل ساذناو ركمل اناارك قرطأ

 3 تسل



 1 (ار 5 ءانلاوق ؤاولافرخ فاكلال دف

 هك لكك آول جالكرن كل انتو زي نمانتلا ل للا أت يذتختف 0 وال دارا

 | رحارلا لاقى رك و 5 زك انفو ريكا" ى ركلات وكم و كزيعب ْ

 انما 7 رخالا للا 3 نر 0 َِ 5

 نبا دبوس ير سأل دارك ركب ةرهظ قركلاىرك أتيكملا نإ أ

 وهو لعاش راكم لبر لؤت اير "كلذ ىعليادلاتذ 7 دن_ذمهنالدؤو دم“ ارك اوهتيكسلا|

 د 8 !اهيا 2 نا 0 و علا 0 ا

 هو << 99ه ا

 اهترفحاذا 5 ضضرالا تير كس نان عب ولا هوما رنة ياو فا ظ
 ىأاكسمهلهنو را رم فلس قيلعدشا لمهتال اوسرا ارا اسنالا نأ تيدا هنو ةرغخاكا

 ديزونأ' انني وطاوركرثلاٌتوَرَكو رمشلاباهاوطاوركربلا ارئو هنيطنونجو خوة

 و 0 ةراخ اداهتي وطو لاقل امشَر و نما وظاذا اوُرك ة 0 ْ

 دوركو ةركلايبعلاذااورك وركب مالبغلاار كو طبسسلاو مالو مقري و الران , الانمأ

 نر عر ةفورعن ةركلا وهدم اهب تبع جبت رمادا ورك اةركسلا

 نلعب بسملا لات اهب بعلاوركركتلاازكو

 عاصقن عال وكركم »* مناك ءارقالاه ديت سم : 5 ١

 و <

 تبوك ليقودتفمسقناذا هي ركير هلا كرك ىلار ءالا ناد : را قمرا نءنئماملاعاصلاو

 نعل د ىجأل ل قاولاةامواولاتفذذ و رك اهسانينت ىتلاةركلاوهنإ رفحاذا ا را
 مس ©

 اهلصأو نادي وصلاب برن ىتلاوركلا ىرهوملا نورك تاك ةركذ جبل ضالاواج

 ةاطق نص: ةيليخالا ىلول تلاه دارك د ركل نبأ كركم ل فو تيزعالاول

 بروما لك مالعَت ار 5 اهنلاك رامظ ص لعند .ٍ

 رخ الالوقنأ 76 دهاشولاك امك سورلا صن ىوزبو
 و«

 اب را 5 ىدْمَدي فريقي



 (ارك ) .٠ ءايلاو واولافرج 4 فاكلا لصف لل

 دايبالاعو لوهجلان اي ليلا انهنو كوك لئمتالكلا انا نم د هواذكو

 ااذهىتؤي ظذاو موك ىلع تم وانأ* ىن ثي دا اذهىف ظوذحملا مومو لاق هيو 5

 88 يا

 كاذك لرعأو كلعن عددرب دقت روكي بح ىأ انايلانملعا اورعذتال لاذكرعشيدح فو ىنعملا

 | لامعتسااهككةملكلادامعتساراذ مسالاو باطختاوهيدشتللناندئازةرخ الاوىلوالا فاكلاو ا

 (ىأ كاذكوت ةراشتالوامالغىريْشاو سدح ىَدلاذك لجرلا» ىعملا اذه هريغ ىف دج اولا مج بالا
0 
|] 

 ْ هيا وهز 0 الووهماع تت 1 تت كلاذِكَم ةسةرشح ىل-.:و 52 د

 00 53500 كفالة دايو علا ركل ول 1

 5 ريق رسكت درك ىركلا تيطعأ لوقت نالو اولاتاوذن وهو تاعاف نموه

 !داكلل ىتنألا ىو قرم *؛ 5 ل ىلع يبات ] و

 هلايرعشلا ئه الاربفاذك ىرنا لاق ىراكمابهبسشةقانلا لظدارأ ىثجاالاىورو

 / نمل رس أىلإب وفم ى جالا ىو ريو هيثم قطب وري ىذلا ىراكْلاو ةقاناالظ

 ْ قال ايلا تايغي نو راكملا باو فنا يراك ولا ىدايبااده لعيوب ماو ل

 | تفضأْ ذا اوديدل ثلاب نييراكملا لقتالوّنب راكملا ىلا تيهذ نو ناكملاءال اًوهلوقتنينك ابلا

 : قياكمالزحلوتت حدب تكد ةدد-ثمةحو :ةمهاب ىراكماذ _هتلق كبسفن ىلا راكم

 ابر راكمناذهواك اساولءقنإل تس ندأو ؛ كءاتضقو ءا و الا تيلقو ةفاضالا مبا نيون تاطقس

 ! عفان ادلب دركي يذلا ركلاو كراك او ا. يح وار وىذاق فل وهلا كاذكو ا

 | ددكتلا وت لك ميتا وةازكم نع هقرادلا 0 اول ذب غلب ةريب كمال ءان 0

 ىدنكلار ذاذعلاق و ىراكملا يع لعق 28 ااوىععتد ا و

 يصلاوْوكلا سام 98 انرك .اهدعيدوعأالو

 ١ تاايهتءوقل ئدرنسإ نا تيدجفو ىرتكمل اشي ىركبلاو هرهظئركلا كرك أ الابقيو

 أ هتادىركب ىذلا هيلا نزويركل ائ رك !اهامّر را :رأىلإت يشأ لاقف هنلأسةمر عة ها

 لحم ىنمعلوعقى راكم ىلع ع ةددقو "يركوركموهفهست ادىرك الاقي ل هم يعج لعق

 دارأ ا و



 ما (اذك) ٠ ءايلاوواولا فرس ه فاكلال صف
 كك

 هم ا <

 وكيل ندا ىدك أو هقاَح ىذا أو ىغدعي رقتفاىدك [ىارعالان ا . ىبحسوأرلا

 اذكى دير سكلابةرطا ىذكو هيي ا وسسحاج قرشو> هذ

 ىدكر بهي هايم نيكل ,ئَذ لاعسو»قهتثنا مندي ةصاخماز اذ خايءادوهو

 عم وقل مظعلاّبشأ اذا اذكبكلا

 ءاشن :راءاملاو يدم راق رالئذك كامو فوج سنة نبل برش 2 ارك ليضغلا

 قدك لهنا هذع هاك هب صق

 اًدَكَلَق دقو عالما 3و كاع وداود كمت امو قالا 3 امو

 ءادكىرانثالا نا « اهئ ادكوا جدك حاطبلالممبا َتنأ * تاق 0 دال اق رصشأب

 تبانثنناس-لاكو رخال بح مر لافو كمل بجدوذ

 ءاذك ادعم ملا ارث هن اهو ور نإانلمَتاَمْدَع

 ىراصنالا لامن تهكر ن عنا دبع زيشيلاقو

 ءادك نيالا تلاسموب 5 يوي

 تاتعزاابل قنا ىَدُك كلذكولاك

 - نإ 2 <ع

 ءايطتلاوتكراو فت و ءاذك هند بعدم ترك

 كدلا ىورذقوئد كح نمةرمعلا لذ زارا هىدل>ذةنأث يدل افو
 نم ةكبالعلا هلال او علام اكو عرار كنتو تااورلا التخا ىل ورشا لوخدلاف

 ا مضلانئدك امأو ةرملا تان قران ىلعشلا ةينثلا ٌرضقلاو مذلا.اًدكو لكل او رانقلا ىلإ

 0100 الا نأ ' ىلا هت هللا اهفرتش هك لغسأأب تولواونتلاهزلبكو

 ع رفوأ لَك < ميول رجا اذا ل دعت 0 اورج ااذاءئذلا ىَذك 1قارغالا نب 20

 ند درض قذاك | هريسغلاف وم: لالا نرخ اوىذاكلاولاف ٌرجآ كر تأ هتيأرو

 لود نعل كيلا هدد شق نازشلا ىلع توا ن ةبرضىذاكلاو فورءمناعهذآلا

 هللو ةتزيمقلا ىلعهدعناميصتتف ددعلا نع ةياق نوكياذكواذك تلدق لوقت ئذلا نع ةياك

 5 و ىمأوانأ :ىثيدخعاقو اء فردنورشءىدنءهل ونام امهرداذكواذكىد تع

 | ىوربو ةيدك عج يا دب هنالكاذو ريالا دارأىّدكلا هعمل و ١ بك 7 نايا ويو ن  يا 2007 اه

 اذكب دعى كف ظفللا ف كش ئوارلا ناكل مى ءاساذكهريثالا نب لاق .اذكواذك ىلع ةمابقلا

 (نورشعلا برعلاناسأ دك ١

 'رلمكتلا ف ملا |تنأ هلوق
 سدقْن هللاد_ نع لاهو

 نكللادبع حدمت اقرا
 ناوى
 ىحدا نينموملاريمأ عما
 امثانتو

 هتك اهرطنا ملانباتنأ
 ءءء

 ىدءعىذاكل الا اءذاك هل وق

 ىف طي_ضيلهريغورجالا

 انيديأب ىلا لودالار اس
 ةرادع نكحاىزرا6 الا

 ديدشتب ىذاكلا هلمكستلا

 ناعدال_ تابننمءايلا

 نهدلا هيبيطي ىذلاوعو

 ىذاكلا هل لاقي ىذلا
 اهرطنافتانلا كل :تةصوو

 هييفك دشك
5 



 اذ_ك ةادكااوهاوق
 حرشفو لصالا ىف طمذ

 هبتك عفلابامنا سوماقلا
 ميريععد

 فاكلارسكب ادكلاهلوق

 ةرايعولصالا ف اذك خلا

 ءاركحااو سوماقلا

 ةرامعو عطقلاو مذملا ءاسكك
 ىرابنالا نبا لاقو هل مكستلا

 دل او رسكلاب ءادكلا
 هضم هينك عقلا

 م مك ءايلاو واولا فرح *« فاكتلا له

 أنين هدو ىأى د" [ذهلأسو ةيدك فداصو ناصلا غلب ءاذائدك افردسو اًضيأتادكلا 8

 ] لاعبو و. ءاكحاذكك نكلوءادث الاقيه ساق ناكو ة ددسن لاك يبارعالا بان ع

 ا ١ دشنلاو للملا فت ىأىدك 1

 ان هالدا يدكسن فقر تقاسرادلا اهم

 لونقنوا.ناع لم نالفكأ ايدك نك الفااوقو كل دلعي الكأ ىلاؤنسكيدأيآل لاقي و

 ءاسنختاقولاز سالم يال لاو دياب اكمال

 اهادكت علب اذا ىدأيالو كا اوفلبامنايشفلا ََى

 | بابّضلان ال كاذب ت يدم ادكلا ٌبابضوك أو ريغ عطقاذاهنع كج و هءاطع عطقيالىأ

 قدُقُملالبقو هريخ لقلسجرلا ىدك أو ادك 5 وتيدكت طلاقيو ادكلارغح ةغلوم

 0 بمندشن ا ىَدح ادقو ألو لامالب ديال ىذلا لاحرلا نم

 ْش ريشا عطنا وريم ىنابىدك أ او *« اواحمَأ كدعيراو لا تصضأو

 |درافطأ تدك هل هبحاص هرهةدنعل-رلل لان و هذءهب ددرئىشلا نعل راي دكمح؟ و

 ليزنتلافو لكل _.قومءاطع لاق ىدك ًاىدلب «لدجرلاىدكو دكنولقرطملاىدك ١ و

 عّطقوةيطعلا نمل مأىدأا ءارشلا لال يلقلا عطقو ىأل يق ىَدك ًاوالءلق ىطظعأو زي زعلا

 اريج ىلارثل ارفف علب ذارفاسلل لاسقير كيلا فرشللا نم هل_صأو عطق ىدك أنعم جاج لا لاك

 ارشكيادكلا لاقي وبيذهتلا رفللا عطقي كلذدنعو دير كتحلا ىلا غلب دةرغالا ندم كمال

 جامرطلا لاق عدلا ادكلاو عطقى؟ئىدك ًاوالملق ىطعأ كلوق نم عطقةلا فاكسلا

 را اع !ءددهاَدكَن هاثا ْتيدَسرِداممد لب 3

 دربلا نمرصقاذا تيا ىدكم أو عطةنااذا فركاو قدا ١ أو عيمؤدكتجأ ور -عوأ

 | غلب فرم اذارفاحلا دك ًاوءارصعلا ىعو ادكلا غلباذاىدُك اوَبدج أ اذامانعلاىدك أو

 ” يع رشلسا نمتاكى أ هعباصت يدكور ذك نأ هكعالوروضدلا ئهو ادكلا

 سلا |مف لم _عيال ةباص ةلظيلغ عطب دْكلا 00 ىم-مةاصتسلاذخأت ةيكه يف تضر 9

 ميسذارفظىأ يدك أذا مو دتوذإ قيامه عهتلا ىشراحابأ فصتةشئاعشي دح هنمو

 هللا ىذرةمطاف نأ هنم هوك رتمفرشملاهدكع الف يدك ىلا قت ركملا ارفاح نمدل_صأ اواو ورش و

 || كالعل ل_وهياعمقلا ىل_صهتنالوسراهل لاك تفرصناا-افا مماريص ضعب ةب رعت ف تجرخ اهنع



 ,4 (ادك و واولا فرح + فاكلالضق

 ودسعو قرن موفتناو ابر راذا 000 وكلا

 جوفأالو باكالتي رب « وجلال ىَب حاملا اف
 0 مةلالطاننح انس ءرفل اكو ءايعالا نم كرت مفماقايع اذا ىذلا ىلاكللاس هرغلا ثيللا

 ةيراقموتكلا 00 5 و رلاتك اذاكلذكو س مرغلاكل مق قر عي لذ سرْملاَتْدَمَحاذاورعونأ

 غااباذاق وكي و هذ لج راقوكاتبلا هودعلعالعاذاَقك أ آفارعالانا انك دةووطلا ًْ

 عقعتن داداووتكتناز عمت ”كىأ قو 2ع دنتو لعالو لعفريغن مدسفن ةعصق ||
 5 هو

 مادوُمكو هيع عقارا دعاوهوهناثكك نبا ةوثكوةونملاكعقجلاب ارتلاةوبكل ا انك ( ْ

 مأممسا جتفلا ةوكو ىرهودلا رعاشةونكو اوان مهاره ديسزبالاق ىبارعالاْن ا نعلجرأ |

 لئاقلاودوةوّدك نيديزوفورعاش |
 تارذعلابكدقوامكَلو « مهرودق طلال كوكدإال :

 رش لثمرصروص ةماثكلا ]او رهظت !مهرودةينذأ ىف !منواعجيافاو م-هرودُق نورتسالىأ 1

 وناناكحرمح أل بقءارتبُعلارثراغصل -:ءةرغاضيأ ةلودل عب رالهنأالا ئث لك قءاوسماوبعلا ١

 نونة دود 'اثكم !او ى ث ل مالكلاففرءئالانالواولا روهو هديسنب الاف ةقيشح

 رثكىكو هر مهالب ةاثكلا كلامونأ روصقءةاثكل اوه نار ءالاهو لافي هواش ش

 هزودبش ”لرتف ةاثكل صالا ىفهئكةومكن بديزود تاو عج ءاكريسجبو . اوىلاو:ناةمالاوهو ْ

 نبانعىردزالا 6 (ْ مالسملاءيلم حاسي منام لإ ل رسال ةونك لبق
 ا

 اودكواودك وكت شرالات دك ,(ادك (ْ تي رغف ةرنرهو لانس ةازك ىارعالا ||

 ديزونأدشنأ انماط ذاب

 ىداكلا حرش لئن #* ثم اذا كامن مللي ةعلا ارفع

 رد الاجل 1و اس تابنلا نمهريسغو عرزلا دكت ومامملا نمردلناءىطبلا ىداكتلا

 رهدلا نمش ٌديداكلا اوةبدكلاو همشَدَح ا اذاودَكه ودك ألحرل هع تود كو فالق

 ةظيلغلا ض رالا ةيداكا او نيظلاوذ :رانطلا نيم كلص قش ود لل-هقو ةعفن را نضرالا ةيَدْكَلا و

 ةيدكلاو ضرالا نم عافترألا ةردكلاوةديدشلاةهظعلاةافّصلا ىهلمقو ةيلصلا نضرالال دقو ||

 مهتياصأ اضي ل اسقي و ضرالا ىفةرىأ هادكم درب عرزلا تاصأو ضرالا ف نوكتنةبالسص
 0 7 0 5 7 ٠ رد هد كر نر ذعأا

 ةيادكلا ىهو ةبنك لعف هوو بارتوأ ماسعط نم عجبام لك ة ي دكلاودربلا ن «ةيداكو ةنيذكا

0١ 

 1 ةهعلا وهالغ وق

 يلمكتلاو بيذهتلاو لصالا
 سوماقلا محسن ضعبو

 ىىيصموتك أم



 باوحلا اوهاذهارتتملا هلوق

 ريغف : حاحا طمدضأك
 ةدامفاضيأ هسقو عض و

 اطوسصمرعم ءاكورتق

 عق ةوافخل وعملا مس اة صل

 تمس تا الخل درى

 هطمضمدق:تة بكى وق

 ه:ةكحانهامياوصلاو

 لوم

 وعمال مليا ل ءايكلا املاوهاهغاا ديلا نوب لمسلسل قرع رار يدي

 05 هامااؤ واولا فرح هب قارب 4

 | برشدودمابكلاو مس انكي أ يفوعنب درع دم ايمعربقناكو د حلا

 سذقلاؤرمالاق هيرصتملادوعلاو 50 2 بخل نم

 اما «ابكلاو بو اديرو 5 كادوا نمارولا وانا

 ا ىلعارلل تكور يأ ديد تلا, هون يكد قرأ أم عمباولاق ىايعللا ن ءءابكتلاك 3 4 او

 داودونأ لاف ذوعلانركت اذا ناطور مر 2

 هو ه عدوا - سس وهل هس روج

 مانو ومالحأ هلي وو قولا نيتك

 ةود» و ةدءاعم

 تالف :نونًادارأنهمال ادلب هلوقو هررمضة دس“: شلاش وهلا ميج قىملان ردت ىأ

 | هديفةنموظعىأدامرلاىلاك نالفلاة يو رجلا مكتودام ٌرلااقالع رانلا تكونين اوان ع

 تيفلاش او قلوبا رلااهاطغاذاٌةناكرأن لاقي وريثك 12111

 ؟لاقيارانلانمالخ ىابكسفهرانتدسهسدىذلا ملا ىاكلاو لاقت ياكل نرش ىاهلا
 فو مباع ءايهنوكي نأ ل قو هو اعوَتْعركىذلادامرلا لاسملاو ران نم جريل ذا

 هنأ ىعملا عفتناوار ابراذا سرغا اكودامر رلامي ظءىأدام را لاك نالف لاق« :موىلانعلا ميظعلا

 هيو رار ميظعلا املا نمو ءانلاتإاس تاك وعامل مجاز نماوةلخ

 يبالكلا مراعيبأل اوقهنم ولا فأر ءالا نبأ نع عقتراوزاكهنمزل الع 3 !ًارانلا اكواع و3 ع

 ىأ ٌرانلا تدَسَو ىرانرجاك ىأاه هرج أكو ىريطح ترف ب تذ تدق ةوأمىرانت سل مث هلريخ ىف

 لعد ةقبلا يا هنم قديرلو َْئقطادثدَم وهتحترجلاودام رلااهاطغاذ اتم دك واهمها نكم

 الل راموس ضر زوكلات ويت ومتمسك اذا“ ئذلا توب كوةوعراهيلعنبلاويقةاك

 هلك ك لذ نم مسالا و رغت 1 واكو د“ 4 هولك و ملطأ سعشلا وويصلا نول وهل فامّيصاو 2

 دشنأو يلارعالانب نعومه ول وةوبكلا

 ىيبكست ن غلا ىذنمُدهظعلاالو 3 ةردشسدنع ىلا -لهشسا باذنال

 ويكي سرتلا اك لاقي ظيغلا نمؤيفتنا وا رك ههجواك تح دعو ظني ولالا تس

 انلرتي لور بلا ذاراب غلاك ةرمَع هسبلعنوالا لاك لاحرو عضترا اذارابغلااكوابرو زن روزيفةااذا

 اا ىدسالاةعش راف مضى أ باكرامع لاي و
 ع هه ع و

 اكلارابغلاف ىدرتليللاو » ةنعطجاغلا تضاها ىوعأ
 .و



 إل 0(  ءايلاو واولافرخ * فاكلالصف

 د ٍدويلك ارتوكتالل لا فو نيك حبو هشبل اوتاكو ىملئمساك 1 عجلا واَغوكواؤلا

 تانك ا|ىأاهروذقءاك "الا عم تدو ملاناو مَشَال ثيدحلا قو اهدجامىفاهءاك عمدت

 لاقي و رود اوهندوذ#“ ءابكلاو مدلل“ ءامك *الاو روصقناكت بلاني قلئةسانكتل لانو

 اوسلحا ير قنا هقتا لوران تاقلاه هنا سابعلا نع ثود-لا قو «عاذا ةمبكاب 0

 هيلعهّللا لصهّلنالوسر لاف ض :رالا ن موك ف ْف "لق لثما[ةءاوا دف مما تح اوركا اذّف

 انو مهلعجم ند مازجو قاع هنا مهريخ ىلع قلكنا قاش هقناّدا لو

 : "الع نما ف مسني وقرا اني كوشراسف مك حاناف نورت قلع
 َنيبكلادلا لاف و تيلانم مسكي ىذا بارتلا دق اوه ويكون كلاانءمانكلوأش

 فش تو اهلص ا وا آار 2000 كد ةدحاولاو نيخ را

 ىرشزلا لافو لاف مظل اب و 0 ةورال لاقي ص ةوئاهلضأ هللا اوةواقاهلصأ دلقلا لثمفاكلا

 هال _دالا ىلغو ةوك اهلضأواش و و نات زوهنكلا اوك ا وةسانكلاابكلا

 ههح وفاهباياو ,رلا تدحنافريثالا نبا لاق عقاب اج كبي نفك ةثبملا

 عج كلاركو وبألاكو ةسائكتلاو ةحاسُكلا ىلع م مسك نمةدحاولاةرملا ئه ةومكَلا قلظنذلأ

 ترمكلالاقن يكون بكَ قلع ةيىلاقي ولن را ىهلاقو زعير

 انيك فرضنا 3 راش يَمَتا اوذعلان و

 ةاذع عج تاوّرعلا واكرر لاقكر ةلاَفاو ةكةر شابات تاو دالبلا هن ىان أشنب هرعانأدازأ

 د>اوناعث دنع ةيكلافةبك ا امأو ةئَظَر رلاىد صفاصتلاو ةبمطلا ضرالا نهو

 مسك اي شامابكلا الو نبا لاغ :ورلا لا اجا هيك ن روكسن[ميفةبغلي سلو اب ايكحلا

 يي :راباوبستلاق نيكو ارا ًانيذجت نيرغلاا هو ةبكا م :مضلائابكَلاَو

 عج مومضملاو ةبكم عج رو بكلاةا وفم وازوملك توكن ل اوةسانكلابكلا نا ذهن

 عفرلا فنيبكو وك اهعمفرسكلابةبكل اق ن بك ف ةرذعما اومضلامسمنع ءاجدقو 3

 اهرسكو فاكلا مطبنوبكح و نوت اهعمؤ مضلاب هيكل ان مو فاكلارسكيب صتلاو

 ةسانكلا الشاّملا اوهفدالو نبا دنع" الا معجب ىذلا ابكلاامأو عجب نونا كلوقك

 لاق فتشت "خل كد ثمان موق: نسما هلاولاةراصنآلا نماساُتْتاثددااىفو
 6ع

 انطرقدتءلاق كمان دنياه لبق ثيدحلا هنم و ءاك ااهعج وةسانكلارم هقلاو ورسكلاب نش 28

 1س



 ود نسم برمشو هلوق

 انهييذ ملا ىف باو هلا

 قفصتو رغل ةدامفو

 ثرسدناسالا نم ر غب

 هسيصم مودك طخ

 عربأوههنأالا تيحلاب هلوق

 لالا ىفاك باوصا اوه

 بيدهتلااوزرتفةلمكتلاو
 نمزرتىف عفو افاند

 أطخ عرتأو ىئاءناسللا
 ىويعصفم تك

 5 ءابلأو واولا فرح * فاككلاو فاقلال فذ اب

 سدقلاؤ مها لاهو حابتلا ودي
 - و

 ارعرعتو ف : طن نملس تلو * ارصق أتاك مدعي قوش عس
 و نهض ه.-

 ٌةافوك واقيق قوة اجلا تقومين يو تواح يقود وسلا او

 هم ةيمس

 ا ةلاعكل لع لعمادهد و ءادهدرح 210000 وقم ىف ضشسلادنعتتتو ون

 |اهروهديسْنبا لاق نيعلاوءاغلا هيفرّزك تمنع ةلزنما الواو نم ةلداسيمئانلاو الال- هو

 دعوتك ادولا نمةزمسملالدفزمسعممضعب ونا نالا قارعسلا اكحو كيدلا ىف ل متسا

 دشنأو ةلتللاكة برم ناتغلك تيت اوةءاقيقلا ىارعالا نبا ةجاسدلاتأق ل
 | ضرالانفتبالّصفةريدشسل اقل ةابقلا اورعاشلارصق . ريغ وتاقيقإب 007

 ٍ ةبؤرلاو يلة دومينو مرعب يل
 قايقلا ىلع عاضْفموٌقرَر +. قارقرلااهل [نىرباذإ

 ىهامناوةةيق عجب هناك «رقلا ىلع يتلا لا قو + اوقوةظيلَعلا ص رالاةءاقيقلا 5

 200 ب ؤرتييىفكقايقاهعج ودقيق ةىهلاف نم :ولاق اهفلأ تفذخ ةاستيق

 0 (ْ مالكتلاب عج و اذا ىاكى ا ارعالا نأ نعبيذهتلا (ىاك (فاكلا لسن

 وك مدنع تاكا مالا هيلث ءدج اا ملاق هن هنار بوه سلع هللا لص تلا نعكور

 دي ناسنالاهه :ركيذشلادنعنوكنةفقولا لثمدوبكلا ديسعوأ لاق مُلَس هناقر كبار

 انلهرغ قثوكلاو نان ركلا اوكي وهذدتزلاك ليقدنمو رئاعلاةفقوكهتمدارب اونا

 ههجو بكتاب كواونك اكهديسّا رفضا نواب وللاطوقسلا

 اق فى راروأ فص بد 0 ةعاوبك او ور ىذ لكل اذ نوكي

 عرتاومملالات للان ران قينقو كو اب 3

 و وس مراص لكلو وعلاء لكلو ةوبكذاو لكل ناعةمبرتفو راو كاك

 لون حذاذاهيحاضفاك اوددن دنزرانح رتللاذال-جرلا ىك لاقت دولى ءك ااوب اوك اوك دز 1

 كلها أر سو يلدا لسداد انهالت ةاسمأ ثندح فو رو

 اوبك تنلااكو
 لاقاواهنلأن أىلا بهذيناوبكم- تنل" ىفاولاقو هد 0 ةمانكل آاروهةما.كلاو هك

 تاوؤنملانعفالا نملاممابهيدشتلا ع نكت اوءاملا نماهفل نال سلف ايكلا مدهتامإامأ و

 واولا

 ضرالاه-وىلءر ةةسالىدلاب ازتلا ف اكلاو اهيزوتل تلا ماهل



 نو / 9 ءاملاو واولا رح فاقلال سو

 وه كرم ذخزلا لاعاتَقْن مهعضو «ىفرك ذدقو ةمّدخ اون ملا نم هئمدخس انا ىأامهحاكتن لع

 انس رماة فتاخلل ارت انف تأألا لا ىو | نه ىوعراك د ةمدسللا وَلا نع هلعْفا

 ىئمع ءاوتفالا لزم لطم انما ركج,نأزوعولاق امداخراصاذا ىو منعهم قذلاولاك

 ةمعأنعرومشملاولاعته مددت نيالا دبع ىوتقا نمنال ما دضتسألا نع هن كف ضالختسالا

 صتخائئاذهلءلولاق ةمدخ طارت شايع نم هيلع تءرحاوخجو زترتشااذاةأرملانأهقفلا

 اهوعب نكلو كس اهووتقتالي ىبل لوف نأ لةيرابنف ىسوأ هنأ قورسسم نع ىورودهللادينع#ب

 اذالايةيديزونأ لاك نجلا كل: ىداو سابين بح مادنتا عمت ىكلواوتْألفا

 اهاموقاذا كلو اهناو واقد بقة نلج رلا نيبةعلاوأراذلا وأَةب ادلاوأ هن راسا وأ ماللغلا تاك

 ْن وكت اتي سورز ديور اوه لل دل وجت لغ ارتشل كاف ءاوس 1 ىواقتلافاهوذ نك ىلعتماقف

 ثلاثلا بيضنايرتشا | ةاثالعلا نمنينث الا لوقأف نان نوكنانألام يهوه

 عئابلا نمالا٠اوقالا نوكسخي,الو عابىذلا عئابلا ىوذملاو ءاوقا عئابلا امسه او اواغاروتفا

 ةيراطاوأ ديعلا ع نعال والا ءاكرشل !نمى ءرجد شو نم ءاوتقالاالوءاكزمشلا نم وامّدلاالو

 قربْئبالاق. ١ اوقاالوواقئالو ءاو : 3 ف دلفءاكرمشلاريسغىفامأذ ا واشتد نمةبادلاوأ

 لاقاهنمىوق أةعلسلاب خاب وألا مولد ليف“ كرش نيبلا لسا قئاون وذقالا نوكيال
 دن'؟ بيسو

 نبالاقو انتر هاف كمائن وتكاد ب .وقمكمالَئم» مون اعطال

 دقو اندح أ هذ خأ وه هن ىناطءأ وادع هي ظعأ اى انسان َواَكفَب ونال وفن ناكل يه

 لاميدخ الاىواقلا ىدس"الا لاقو هدصل هللمتد رتشاى اان ناكىذأ مالغلا هئمتي وتقا

 5 ىدسالاراظنلا لاقت هيدصن هطغأى أدوا
 وم 1 3

 ا وما ىوت الاوامر 03 اننا يرجرابجلا ع

 اننيؤاقتد كقؤوموواقتدقوءاماو ريالا ؟ اذاَةاقّملل لوقت برعلاوتيذهتلا

 د

 ةعب -تبحوو لالا وان ن ماكو عطقنا مهلاثمأ نم ىهمدالا ايواقتولدلا

 ئوملاواهشر نعت يوقامنال ب 4 رجب عشمل ىهتيواقلاوزوصنموأ لاق لاقت ال

 با رايك لال نهال ا

 عر ة|ةاعو

 اي

 هيمو ةوقودم 443 نما "وسلم اوقتب ا 7 7 :َوملاَو



 ءاوذلاو اوقلا كل ذكوداوق
 لدالا ف طبض نكح
 دحلا لاق اذهلو هلوصأو

 ضرالا رفقرسكلاّقلا)

 لاق (دااورمكلابءاوقلاك
 مسنلا ف اذ_كهحراشلا

 رصقلاب اوقلاك باوصلاو

 حامصلا صنوهاك د#ملاو

 قرسكلارك ذيإو هريغو ْ
 هيتك ل ]ودالا نمل صأ

 ميم

 (اوق) ءاملاو قاؤلاف رح * فاقلالضف ا

 نزعل" هب سين الءاوقلرامو هرصةلاود كاا.ءاوق'اواودلا كلذكو

 امكدأ مانجا نايك اع اعرف ه انلسوءاوقلا عد د رلااينحالأ

 رففلاوه ااوهو ءاوق عج“ اولا «اوثآلا دبع تكل صخرو واهنءهللاو ذرشناءشند هل فو

 اوضصا نويل ورنا ادع عاضامل اة امنأدي رتضرالا ن ىلا كلا

 تيجو تْوقاَؤْتن ودقو السك او رادو بارغلا د يعصلاو مهتلاةيآتازتف ام موعم سس دلو

 كرف أمتي وكداسقو ١ قضرأ“ار ذا تاكوتر قاد ءاوقإٌتَوْقأو زوصتقم 2 وق

 نم هلل ومقال هاو كنافة ؤ نر 0 منافس سن قو ءاوقواو ةوُداوك

 | لئفديدشنلاورسكلا" دل ضرالا نم قب ىلصر لمن ءامدياو زر ٌريالام دكت الملا

 وأو ضروف ألو ايفر هال اوك ضرأو سلال ار ةة)[!ضرالا ىهوءاودلانْم

 نالفتاب انو ىرشوملا ءاوقلا ف او ننموقل ا ىوذأو» اوقلاَن ةهقاقتشاو اهلهأ نمتالخاذاراذلا

 1 ْئطعاحلافو مطر ىلءاعتاج تاناذار ولا تان و ءاوّقلا

 ملاين رمد 1 ىَشْحاَىواط اوقلاراتشال إو

 أ قعمال ياهلا لاق متاح تدشن وول نمذوخأ» اوك «ارغلا ندالونبا ىكصصحو ىربنا
 ا ءاوقدتمو هداز ىقو ةماعطد فت لحرلاىَوفأو ىواعلا ئغمانههاوقلا اغاوانوه رضرالل

 | انطعافاني ققاتقالا نوانملا هلا فن هلا دبع سدد ىو نب وقم! عامر قلاغت

 اةيرس و اىرذكلا ثيدح نم واملاخ ىأءاوق دوم قي ناوهوانذاو 0000 1
| 

 ناعم ناوءاعدلا ثيدح هسنم دع ودب ىمطص نأ شفا ثالث هت دوق ةانق ار را

 ا اذار اولحرلاىوقأو لاسفالاوءاطعلا هيدي برر هولا نموا ى أوشن الكناس!

 59 طسو سن ناك ث أو ( ىمهعمن يلف عاجاذا ىوقأو دازهسعم س د ارق ضرأ, ناكسح
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 قو هني اغلب دى هود ارت ىأ هروتق اممم 1 رمسسل كرك ءراسأ لوقتو فا هلا ترمسك ءا !|تءاج

 د وهو

 وق نوكي تأ تبن ناكد سعو. ألام ذوخأم«تملهفءا اولا نم يارا اوشا ىىمدالا

 مشل نيب ىواقتلا ديزي ن مف م ضم عاتملانوواَعس'اك ةلاباسأب ى ريزك 0 ني رهسئبأ ثد دس

 4 . . - همه. 9 1 - ساه م هاج -

 بون الد نيد وئسلاش امع هن اعاوغلم ىد ممم اودماز 47 ةصخرةعاساورتشدنا

 نها دس عل أس ءاطعءثيدح فو هذخأت ادم هيىناطعأوأهتذخأف ان ب هتيطعأ ىأءاّنَ اتت

 امهفدّمق ةعمتعأن او امه قرفميو3انالا ةف هنتر افاكزلمتا هوز ناك ة سمان َ ب هللا دبع

 ىلع



 أ

 0 (اوق) ءايلاو واؤلا فرح 3 فاقلا لصف

 تايلاوت لاي لوللاباهلابام» ىذءالا لوقو ادحلقاذهلفهوثبو لزم مال ىلع فوقولا نكعاك

 رءعاشلالافواداست اقالا لع برغلا ضعي تهمهدق شفخالا لاق عار مف

 ندلوةفيعضتىلا كادي, تى هذ هنأ اكدان ااريغءاوقالا لعفلاف «ديرعوءاوقإ ودانسءرف »*

 هلوق يءدقوروهثمري اذ هىفةغباتلاو لاق اسع هلعحو برعلا نما داذ_سءاوقالا ل عج

 همهشي لا افهمهفي فكل ذءيلعبيعف هذوسالا فاعلا كاذبو < ةز درب ةيلافايق

 تلاه مث هتعيشأو ل ولات دمَو «ىدتخموأ حا ارم ١ !نم هتلغأ ةنغونأ

 انهفوزيغومتمرذتءاودف 000 » دوسالا فادغلا انش كاذيو

 ني رنة ىزعشف وبري تحاك 3 «دوسألا بارغلا باعت لا بو « لوقا لاقي

 ةرفقلا قلو ءاكرشلا دياي والا ايش نيل ”.ثلاعوتلاو ان .درعلارع أ انثؤاهنم

 ةسلق:ههنزوه ”قلاكءاو ةلاوءاءلاا مروان ف ااا اورنكوةخغللاباطءان واولا اولديأ ضرالا

 ني ل>وزعهلوقىففءارفلالاقو اهيفدح الر ْةةردانةريخالا هباوقوءاوق ضرأو واونع

 لوق. نب وةمللاءاتمو مهاب ةرك ذترانلااذاعج نة لوقت ني ,يقمالاءاتموةر تما هانم

 لابقيهعمدازالىذلا ىوذملا ب بعوبأ لاهو رفقلا هولا ضرالاماولزناذل نير فاما

 0 ةيلاكلا ضرالا ىهو اولا: لزني ىذلا ىوُّْمل قد-١او أ ىورو هدازدفتاذال بج رلاىوقأ

 قت غد أوو إو ىرتحانايرخ رطل قيقا رطل جلا ضرالا ةداوةلاورمع

 نالام_هفالتخاع هأن انو لص وامل ب هولك |وقىف تغدأو ناكر تمام_هوبنيف رانا فدل

 يس :0ىتلا ضرالا جلا ءاوقلاو تغدو الكم تكاسام_ممتلوالا

 ىتلا ضرالا هيلا ليمن نبا دحأ هءساواقدلب و رعاة مهضعب لاف ر هش

 ىلا 11 ؛ولاولوأ ماعد ا ها دكا سريال

 ىاطلا فول !ىالر عسل ثم اي وهيامط دا ذاموقلإ اوقإ ىل-ةمئئنان م سدأ

 راطمالا ىواقتت سنا والسر #2 غالب نسكن

 اذاىوفأو قغتسااذا ىوقأ فار ءالانبا راطمالا للقب واه ةنسسو هتلق ىواسةثلاو لاق

 ىوقواضياةي وحلا ىعوءاسلاةيوتسملاقلاو ضرالا نم فاوءقواذا موقلاىوقأورتفا

 جياد ر هلا ٌقلاورغقلابل ازئاذال رلا
 هى ًُط

 قدا ايضا قرا 357 ىلطلاهطاينةدلبو

 (تررشعلا برعلاّت امل - ) ٠١



 لصالا ىف اذك دتسا هلوق

 ضرغ ةدامىفوانه مكحلاو

 ةرسسف واضب مكس انم

 هنم دنا ىأدهل اوقي كانه

 هئالثما شل عضوملا كلذ
 فوطو ضرغىفعةواخ
 أطخ ة مهما ني_ثلان دتش
 نوفطم تك
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 (اوق) . 'ءايلاو واولا فرح « فاقلال ضف "7

 قمم عه اجووم

 كح وأ اذ هالاثاقاذا « انيلع هن رد نم كرام
 يا 00 نيالا 4مل

 ردقلا كيف اهنقو سالو 53 ةشاطموأازوع نءيكنت ال رخ !لافو

 كال ةساج 0 الداب

 5 ام ىلا ينصت تيطأ تاق + فصااجنلاولاو كو انإو

 1 لمعلا يملا لاهو

 لاهتلالالاو غبتللاز خل عا اعد يشعل ىنأن أ ١

 ًالاسنيح شه كتازشك ف 00 اتااو

 3 2و ةموع همز

 3 0 * ى وتلا ,هاوال ادم إو رخ !لافو

 17 ١ وة صو 3ع

 منقذ 30 ّءنمال و بيل 03 نباع ب ونال هللا جيفإ و

 اع .كارغالانبا.دشنًامثلذزم و

 تاز 1+ تع ذأ بءاوكلا ىاريب ودم 3 1 .ءاربءاوكلا قيوأرأدق
 - قطعوا 2 3

 ..هساهمو 0120 2 م هو

 يح ىنهتثتاماوس نكو + ايان امال بادمن

 ايا ارعالاننادشنأو

 و هم ىو 3 وت <

 17 +. .افاطا هنأالول ني داو 21 هلهزف هدب[ لعن [ن اتم

 قع 51 935 ده تو مور س

 01 .٠ فارس اللا مودي ىنقاامون 5 2500 قدك نااملالوق

 اضيأىارعالانءادشنأو

 هد و هر 2 3ه-س ون سوا

 مانيأل ةلدعإ : موقاخلا فأ 3-0 0 را ”اانزيخامالأ

2 

 امانتارثقلا 0 7-3 اقوال تادرثأ ىوربو

 ءاوقالاّنإ :لهبا وج ننالاك عض وم ىفا مم تدن لك 04 1 ل الا تالا د هلك زاقو

 أرب ر عشت لكن اثكل ذل شذخالا او لاكن رثكدقدئاف هبتوصلا ىالتخلالا بءناكناو

 | نمريثك قلوزيل الا رخنالاسف كلذ ىف ىلع ونأى دازولاق ثزولارسدكمال ءاوقالاّناو
 -> ا

 «مايخلا اهني اثدَعلا تبق هلوقو 00 03 هلوق 00

 مثلا جس

 القعرت ينو أل مزال ولا قر ناك انإذ 31 مانألان هةكراب تناك 00

 ْ 000 ا لصولا:اه ممم نعنأوقالا لقامشل لج 1



 لا (اوق) ١ . ,ءاملاو واولافرخ « فاقتلالصف

 روتي عفرءاوقالا شالا لاقو_ ةغالا لهأ لوقاذه لاو هسفا ةاوقزييفلانرعشلا ف ىو
 رءاشلالوقوحخرخآ

 ريفاصتلا مال أو لاغيلا مسح 5 منع ن مو لوُط ممول سال
 هادو و9-2 كي ع 5ك رب معا 62

 ريصاعب الا هدف تذقن بتم سرع لاك

 معءاوقا|بيفوالا منيدشن ةديصقتلقو ىم>ًالارنكح نرعلا نمازه تذل لا

 امأ نب نبالاق هلاي- ىلءرعش هناك اهنمتدب لك نافاضن ا و رعشلارسكمآل هال هنو ركشتسيال

 بصنلاةطلاخامأذتلسا عم عقرلاعاةجا ىف كلذ نكسل هببانا نبال ثيصقب درعلا نعءاوقالاه عمت

 أ نذاهتش أ |ءمجامممةدحاولك ةهباشمو واول اوءايلا لالا ةقزافل كل ذو ل.1ةفام#متمدا اول

 ةزلح نب ثركلا لوقثللذ
 وو * ىحنسانلا كل نانكلك 5

 ولا هموم داثبر « ءاهنأ اهي انشد هلوق عم

 ْ 3 بيانيا را
 كلامذلا كريو كاملا كوز لاف تدك اذا 2 ةرسقا ىسع نين نين غنالكبأر هع

 كلاح رنماصعلا باسو كضزأب 03 كت دليلا [الرب اف
 200لا

 لثمو نة بلا نيد هلاَقف ىصعلابةوبرضفاهلعأ هب اعرثعف ةأرعا هيدلع اوالحر نأ اذه قعفو

 ىلعوأ دشن امثلة نمل قفا هدأ اعمبصنلا لوخدامأةريثك ازه

 يول سا بك جل مه .

 1 ادا ةرفصمملا فّنسحأو »* اه>ح وكم ن سح أ ناك ىف

 ىقيطملو هنو بهالوانالفنحْدَمأل ىارعألاتو ينجب لاق اليلا يك ىلع ىو لاقع
 ني

 هتسرمتا ذا نمانلا سرضأَو #4 هتسرماَد |سانلا سرع لاقذ

 هوس + ديقهلاك 5 هس اذا سانلا سقفأو .. :

 ملا .سابنلا سم ا.هلوق

 0 ولج رادع رى 0

 1ادالا تاك هنضنم 95 ركب اىكعتذدر رتل ٠

 ءادب 0 نكقانلامو 33 5 ل هباش : تاقذا

 ىنهلاهقادبع نيلي رشف يول لاملنئمالعلا لاق

 لو رون و82 20 ميلا

 كير وصي نحرص شبك 5 ايسناك كبرت

 هنتكا لأي ولصالاءاذك
 ءىينعم



 . -ٍ 00 ال را 2-0 0
 : ردهتلا وهداوقو «انيوتقاامبهللاةوقو:» ةبورلاه كذدكح وتقاو ىوهيو ,ىوقوهف

 29 مدع وود همءءع دهوهع ه5 هس ه) سوم

 هتملعفأ هَ دو قفهح واق ديو كفوو ةودىونيفيعضااو ل جرلا ىوقدقو

 اليريج بوه ليقىوشلاٍديدَسلاهتودناع لاو وه هرم قا نأ ديدش أى وم اديدشلجرو

 | حاسؤلا لاك ةوةباهذفت حاول الا نم نغمة ج لاف ةوهقلا عج وا اوم البا اهيلع

 قو ةوقسنعضااناكمكادبأ ىأ كدءشدتا ىو دمنا كندعوك نيدو ةوةباهذتىأ
 5 عود خدود ى ا مدو

 برلا ىوق وب وةبادوذوُش مل جدو 0 نوعا

 | كدحلاقو هاذ عوار متنا قوام وك الغلا ةبولهتبادتناك اذاوةم

 | دوسالا ثددحهثمو ةيوةةبادوذى أول -هيرالاانءمْنَجَر را لوم دوغ قلاع

 .- مو:

 | ةادأواماك وق هوقتا اود تاك 1ىأ اتودومنو رة نوزذاح عشا زلدحوزع وقد زنا

أو لةءلاىوقلاو نيافرتوكيرامافوزل اولا ءبرمل
 ةكيلحب ١ ناعدشن 

 لان امهادكنيومأىل 5 امهداعدقداهراوت عَ 2 أنا اوقءزاخنبحاضو

0 

 د عايل 0 00-0 7 نع

 و .. وو وم هو م

 اوائل ب راقت ياولد خلال قلو 20110 صعان 4 اظاغأ

 1 ا لاقي ايغوأ ىو لانو نأ اوةتبك اف راهم ذليل كاد

 يك لاقتو عطف ”نأل- !طفاوشتلت .الفةوةريغتو وفى رتنأوهو قوة مل وهو كح ب دا وقأ

 ه0 © مد
 ٍْإ | قل كالا ناك :ل1اَقَو رعشلاىفءا اولا همز ىوهو وه زىوص 0 هوقو

 ا ا 0 00 رت رلاوانلاب هرموأ راو اق

 داززب عم رلالوةكوهو لماكلا

 راهطآلاّب فاو ءءاسال اور اور أ رع زب الام لسشمد عب

 , 1 ٍتارعإفالتخ اولا فابيشلاو هر ا و تلا ف وض وو هرعلاو وقصور ءنمنصقدذ

 ش) د 307 ةيفاانبنحلوشي وعفا هاه ورانيا مرام ىدعالات نإ ىورب ناكوقاوآلا

 أءفيتسلازلا“ ءاوقارعاشلاىوقأدقو فا اولا كاز !فالثشاوفوءانك الا سائلا دن ءوهو



 54 (اول) ءايلاو واولاف رس : ع .فاقلا نجف

 هم بو

 ىئانباَذاَلَشة نمط لف مي 1

 وتوالت زال نرش '

 وي ف هع

 انوع ةانقن ودول "ىلا + تير فاذا

ىداوهيةلابقي دقو عوررولامو ترس هيلعَةْني دله هدو أ نمداوو»لاهةانعباذلزنف ثيدا يفو ا
 

 مخل برشا عضوا فورضمريغود واق
 داماك مزيناقإ 2 مهنءفرطلا ٌترصقاما 0 : توم

 مص
 - -ع

 مق أل ثم ص صربغ نم هنع دي ووش تديرا ىيتقاو ماعطلا نعىوقأ 1 (ام) عربون

 دا ًايالفماعطلا ىلع دبة خيو مهكادقو رئت ليتل لجرااي

 هاهقاوهمط لقاذال بزل ئهقأو هبي و رفقا ذاراملا نم ىَمتأو ا

 تارشلا نع ىهقوماعطلا هتشن هتشزلا يقل لا ىو هيِفدَدْهَز زوأ هتعمفكا ماعطلا نعئلا

 تدشن هيشدأ دياز طمادابا ىءمشيالىالا مج -الاوهقلا ةسلاوبأ ةكرمنع يفد

 نِسةِهدلاَو هيفرماق شعور بص ماق 1 رو .همشتاذ :ناملا نعى وشب الك تاكل |

 ااروك دف وهو اؤاوابغ اذ نكي نأ قعدنا ىلع هه سنا لاب فلل ِ

 قو .هنو مث: بهذ ىأ ماعطلا نع اهبراش ىهقنامنال كذبت عسر ا تح ظ

 ءاسنرك ذينامطاوبأل اق ة عب شن ىأ اهنا
 9و

 4 ولانإبهلات اّرمالا ايد 2 نعني ادقضشف
 ايل م ا

 داؤذلادبدملا ىداقلايرهوملا هب واو وهن امد_هو 0

 يارا لارا م
 لافحالاّبئادداؤشلا ى ما *# لائروبأ حاراكت حار 0

 واولا ف ءاسلا تمندأف لف ل ءتاجانكلو ىدول برانونو كابل 50

 لب :اوندملا ف لاقل ومر طاف كلذ لاق .اوقاوغملاعلا وةمشلاريغتةيهارك

 مزاجةياوقلا نشأ لءفاو 5 اهئابان ركب اقام

 وقل بجيل عراللا لعفلا ىف كلذعا ارعشلا فاك ةيدقولاعف ىلع ىوةلاردسص ل لاق

 نمنوع و2 اتوب باكل حان لخاو هزعذلوقو وقد ىوذ حبباو فعضلا ضر

 ََى ءوقدقو لمعلا رندنبلا ف شاذ نوكيةءاوقل ١ 2 هوا اودلا همكجااردانةياولا ىهورلاعتدللا



 هتك ناويدلا ح رشرظنا

 ميو

 فىذاا ةعيرملا هلوق

 هيك ةعرفلا ل جاع
 مويععم

 نفح

 (انق) هاملاو واولاف رح«: فاقتلا لصف 4/

 ظ هتان و هتطاخئثلاتدن او ىمصالا هقفاويىأاذهىانقإ ذا هلاَش و نا

 ايلا 00 سشقلا ىرعالوقدثمو ميمو هاناقتدشف أ. طلاخ' شلك هن اف دقق

 ظ لامر مانا ئاهاذَغ + 5 ةرفطي ضايبلاةناقُ ابك

 لاق ةعاةناعنلااهاشاشسس كوكو هقلاةش داى : 2 رة ضاسلاةانانقملار كيلاكدارأ لاك

 |ءاضيبءارفصتناكفر ةصاوطان طاح أت ”رفصإاهشاين قوق 2 ةرفصي ايبا ةاناسقملا

 قالا ةفَدضاارثبك ةرالطألا و :اهتعنىلار بلا قاضأوركملا نمماللا وكلا ل

 اقئانافلادبعوأ اهيلادردلا فانضأ ةرقصو ضاس نمننوةفد_هكلاى نال ةرهصيضاسلا

 ْ 5 اويافزقلا مرعب وربولا,فوضلا عفان ع رزين دوسأ طرخو ضن ا ظيخن ميم هلا

 ٠ رخ الابامهدحأ ب رش اا كا اذه وكلا وأب نول فارم ”!ةاناقملاثدالا مريد مم كلذ

 اوس ركنراعب قست و ركبت أن ةسنأث ب دحقو 5 ةزجبا ديم ستت اف رجسأو

 ا ريحت عمم نافر رد او ضو اوفو عيا نولانق لاقي الابل

 ْ يح الا اسرف نصز د شنو

 هوو هدى د

 0 ميغا ان ىو 031 درا ليد .هاايدل ل

 0 تدب ا ا لاملا

 أ هئانعاو اوريغو املا ءانتقاو ادرخداف ْلْضَنتلَصَف م هئقهن .ىنتكا اذان دافعت ىلارعالا نبا
| 

 ابارالو الالياف ادب ءهللإ ب حأ اذإ ث يدا فو اوريو اكن م مال لثما فو

مدخع ١ اذار انين 5-5 داقلن .ماوودا أ |
 ! زم ينام انانقلاو ,عيبلانوده_تفال

 عب بنان عشت لاف ميامى. قل ةيراملا تين وهوا كلذكو زهس مالو

 نبا نعرادسبن ءرهزالابر كيم ن ع ديعسدأ نع ىرهولاءاور تيبلا ق ترسو نايبسلا
 نع الدكم اكل قئاودبسمااكانفأو هن 1/0 ساق واحب يتلا ءهتلأسو لاف تيكسلا

 : هةناقمستقأ ع وماما ريو هريغ غنام عاجاماذا ع وك .٠١ دشنأو ىردهلا

 افرع أل قاللاق ىاذ ف نمرك أ و ثباق نأ ىلءلاوءايلاب لّدعملا فةديسئباهتشأو

 وبقي ةيفو ىلا ةياَرق نم رف نال اواواهنذرثك ًاءاغاللا تناكوهقاقتشا

 اذا



 و (انق) ءايلاو ؤاولا فرج .# فاقلالضف'

 مظدنت ىلا اروطظلااةاقوءابملاعض ضاوعلاعئأ ضال هداف باو طرالا تفل

 ديقنأع ةنافازوت ذرعلا دع انقل ١ وةماعتلا بلاعب لص نالف مهل اوقىفرك وأ وأ ناعما

 لا !ومانش روسنا فاما * انلاوزينار ,هلاونانلا ٌطابس

 لاهو ءانفآلا وتاومقلا عما ددقذملاوُنقلاو تاماقلانقلاناأ
 «<و اح

 . .لكامالاوءانقألا ةليوطب «. ىلذ )اك اهب دعست َرصْن أدق ا دق

 هعجو تطرلان .هيناجفذملا وذل تنام قع ان كرف رخهنأث يدا وأ

 انّدلاو ةسابكلااانقااوون ل هديس اال وقل لثمروضةمانقلا وثيدافرركيتدق اق | ْ

 برةلءابو الا تبق اواوُد وو سس يت نع هيفدغل مف أ

 امنرب ات الدقي ءاورسسك اكن الع ىلءالة فاو سك انتبا رك "بل ادتعي لو: ةرلتتكلا

 ناب يَ وبر وخذ العف ىلع الفا و ل م هْبثولدبولدب بوح دحاولا ىنعملا ىل 2 ا

 نا اوكف ةرشكلارب اري غوت فذ ةرشكلاا فيتا اون اقفل هيلعاوزنمك كاذكت توي

 نألةةنيغ توك ءاَدَش رطلاهذ- هؤثوكملاامأو عمبلاةثداس ذو نيل يعش ذو 1

ْ 
 ا
 ا
 ا
 ١

 نيءن روكسنال اردقت ةريسغنل نوكتنأ ل ىديااظفلا 3 العفدحا و هوه ذلا ل ةفنيعن اوكسكو هذ ا

 ناقرب وناث شنيع نوكس نأ ىرتال أد خاولا ف ناك امال ناك ناو ةيعدبا جدحلأو :نالعف ا

0 

 ارد ةفذااتتفات «نانوكسلاكلذك انا ناقلغزبذ هك رو وت تقنع دف هرتغا

 0 ىهؤ ةشاكلاو ةلاو لوالد رقى اح لانا ينادون تامل

 روك مظلاياو تيب وردك :ةنينالالوعمنانوق لانس ف 5 اني ١

 دسللاه ةَّدشحولا ةربلاةانقلاو ىرعالانئا ال 0

 لاب لعٌوَقوبَصْنَم #2 - را انو م 7” يثهاج وهم

 دفناو ناشفة و ونا: نس قوت تاونق نووي زاب العار

 لوقت باكو لافي ىفنوأو## خلال دارت ذا لان منان لامو#

ْ 0000 
 يع فام و 1

 عزاوتلا صا اها مكبره 2 امتنان ءانع ٠

 اتاي ةاوكأ ةرشصب ايبا انام هلوقنهاهأز ع نملك ةسقفاوى هىأ ءاذعمل اق

 ى ىيفاقيأمو ىلإ اذه قانا هناك اانعا ءانلانة انهم لينه ةغاو ىمصالا لاق م

!ِ 



 (اق) ٠ ديلا واولا فرب هب :فااقتلا لصف ف
 مس وة «- اورّتو و اهم

 ليون دنا فون ء. هيرب سلا ينس يفءاوتق
 ' تهز اورخدلابذو بدع سرفل [قوهو كأس رفلانةوسرةلاو ىزابلا كلذ مون دقؤ

 ةمرااودلاك
 ٠

 0 : ووو 8ة:و< دمع“ و وعم

 1-1 د قررا ل طلا ضدي يف ىةأريطلا نم #2 ةفحرسأت لعبت رت

 < م ةد

 ةديبعو كك لمنور قثم نال ةئمف جول كابا ورق بصلا فوه لدقو
 لادنجن بةمال لد شثأو نعمل ىفنوكيسنالا ق باديد الخلا فاد هلا

 5 هس هاه سام مصع

 ٠ اع كي 0 , بوم نكسلا اوي وسد 0 لسألو قس ألوف ذأ

 رفقا ةانقلا كلذكولابجأو لاجل ثساقأو لوف لع يواو كاوكاو رئاماَنَعلاَو
 ١ بل دى قس نقل جرة عار تاع نقل عجن ف حارككحو

 )اماما لمقو #3 ىلا ص ريف اقتلا ضع * كلا اوان

2 50 

 «© هو عر و

 1 38 6 ركبة فص قار ءالانادشنأ مالاكعلاو ةانقىهفةحوءموأةيؤتسم
 ع /

 هع هو ءءء
ٍ 7 1 

 لارا يأ رد أوه ف 5 هريشتمالا حولا فو نمل

 ١ مو ب مس 2 31 -

 111 ينسى لان ها دع ريض ففاخسسلو

 | نياكة ديعابالا عملا ماقمورقللا ماق ننقتاوذدارأةزعو و عج زق مدشن أ اذك
 - هع

 ادعت كح وركيونأت يذلا درغملا ةفصدرفملان وكنا ىذا اوي اباهفصوإر ءوأ

 0 رب ومسال توتال 0 اِصَعوءانَقِبَرَعلا

 ا د عمو

 1 ضارينكن انس م موسي يذبل رجاولاكو
١ 

 ْ 35-5 : 0 25 5 داويست روس هتان

 هم

 ديلا 1 راه يمجالا انوار ا م ءد هتعؤر همك

 ” م7

 م نقلا تي اذار را :نلقرالا معالم ميس واه ل ا

 | رف يك ةانمل اوكوعُت ىلغ عمت ل تعف ناف عيبا عجبت ركيفت قعانلا عجب وانك ىلع



 >0 2 انف ا: ءايفاوولولا قو البل فانا انف
39 

 امقزملانونسفَيموقنسانلانم 5 قرساو تلا إقانقاو

 ةراحتللالك سفنلا مينتقا اذا مْ ةوذ ثفاضيأ تق وةونق هوو هريسغو مغلا تدق ىر هوما |

 ك اوقتوتينق ذي نايثقو نان ل امو. #4 للصم قلك ف كاذك « سأتمللىربن 3 ادشنأو

 غلا ىطع ادن أطل ننشناع ىطَع أن مو نقلا ىطعأ د فزد نتئام لعن مب رعلا|

 في مداطغأءانقأو لادا ءانكدقو اض لاَ ملاوي ىلظءأد ةفلئالا نمدتام

 قو هلا نكسيامءاطع أى أ ةانقأو هئئاد هانغ و هاضر ى أضر أ هلا اثق أو سّسَتلا وةينقلا نم

 نءديرناإلاو ىقبأ قالا عنبا نال اوةىقأ فليققدماو ألاف قود ا 8 ْ

 نوكي هنأ ىلع تاع اذكوا دكت شنق ادق كلو هنن واقرأ هلم

 نيكل هلق ند قَقأ ديما طيف يَز رقع ًٌ اقل ىدن نههعح تاير 1
) 

 ةصباوشيدح قو هبتيضرىأ يقلي وةبانكلا د سب.رتتياسءاطعأ ققأارغآلا نبا
 ىرشزلاّنأى نو هوبأ خالو طرأ ىأ لوقو هنع سانلا كاك ناو 'لردص ىف ٌكَحاممالاو ظ
 هاما بايىف قئاذلا فانها ىذلاو ريئالا نباناكت شدا نمءاتلاوءاننلاب ظوشحملانأوكلذلاق |

 ىنأ نعءاجدق هنأ ىلع ىلا نمءانضْرلاننا!ل_هجو كْوَضْرار تسد ءانغلاب كو [فاكلاوأ

 ىئالامى.سفنل تدبتقاو نالذكءايسأَىقو همزلةيانق لامن قوءاضرأ اذا ءانق أ وانضزلا تلا ندي

 سلا لوقلافو :ةتضترا ة شق ةتلغخأ|
 ه اس روسو

 لاسم قلك واذاذك * نقاك ٍبْدَحن م ىنلاناهتيشلأ
 ه-

 كتوانة نوفل لاقيو فاك اوئرسأ اونكال دقو اند او مارا و ف ايا لاقى عجل

 ونقل وهب زخاذاةوانق ون ودق لاق ولن 2 وم دكت كاعد زحل ىأ ا

 لاق زاءاسشزم هر و موانع و رعوأ لاك ءاّم <

 ماقثلاعوصكريطلاةرغ 5 ايفا عم

 عقريغنمنراملاو ةبقلاني.العأف عاف اوقوو زود عسجلا ا نمّىقألا ردضمانقلاو
8 

 ءوم ”وهلق وهو ةرطق غإ ع و و هيطش وفدا يدا اونفءالا ىلع أ قعامتراامَهلا اوبتما | ظ

 وسان دفة طقو اقلاع اوقنأ ساو قفل عر نيرا قيطو هئارتشإو ةبصقلا اشو أ

 ةطانو ق ندحإ عم ةئثن ره قدو ةلوظفنالا ىفاذقلا نيت غلا يف أتاك لب وهْسلَع هللا -ضدللا ا
 م

 عكا دقق قؤءاوقدأ ًارماؤ ىف آلحرلاة«فا الا ىقأ لسر كل ءثندحلا قو فنالانينرعلاو

 (نورشعلا نرعلاناسل ب 94

 ىف ط._ضاذك ىنانفهلوق
 ىف طء_ضو جتفلاب ادسالا

 هسيتك مضلاب بيدسؤلا

 ميىيعم

 لصالا:اذك للضم طق هلوق

 رفك ىفتوقان مدعمو انه
 لا. :ه» سوماقلاح رشو

 قىذلاو ءاطااو فاّقلاب

 ءافلاب ظفرتك ىف مكحلا

 برذهتلا فهد ثنأوءاظل او

 مكن ا قفاوة عنيت انه
 ليصالا قفاو هو

 معمر حس توقادو



 (انق) . ... .ءايلاو واولا فرح, «. فاغلا لصف 2
 ةمدن م تس 5

 : لبنك لاني قا نأدبال «. لمسنا ام ْ ا ادب ق1 هد لذ هيلو اف
 ا يلقارذإنماش ا * يلغاولاب اللبس

 اب عمال د ىئلارطم فيري كذا تلا وبأ لاق ابابا اوضئربنن لاق
 59و راي 0

 0 : ناينقلامرغتر هدا ناكلا 03 هيام ناك لام هرهدلل تاك ول

 | لاق ُقْغَعب نعلم يفيد ليش رايتس وأ علل تنخا زرعلا تمكنا علل لاهو 2# بودم كو

 ىجامْطاالوقدنمو ىربنبا

 2 ادا قات 1 ارك

 سوم ))وس

 ْ ىقيفهصق ىلا ى 94

 م 9 موس

 كيااتم 75 نار 5-5 هناي لو قعود ىذ هريفك ٌ

 - ا

 0 5 انلا هيوم ولاول عمن نو اجلا

 7 داع متاحلاق هسرلاَو اوُنقرسكلا
 3 ظ(00 كد

 :ايرتوبنع تاج 1 3 0 .تيكنوأ كامل فاذا

 2ع - 2 -

 ىربنبادشن أ وهم 0 مضايا ا ةزيكسلا,ءامك ا تين

 كيفن او قوم سراف ضرأف 5 نا كلل ايجي

3 2 8 

 ْ 00 نأوهع انج ظنماذا ىك ران فما او قفا لاقي ئاسكلا

 ١ هاينز هناي دشنأو ينقي وهو ىنط# وو ىف در ْىأ

 82 هس تود ري عو 0

 اوبل « نكت 0 اىناو

 ْ .٠ وردك ورشات و يهين لا غلا ىف

 هجخيةقانوأةاث نمت امنَقلاو يلا ىرسشخترلا لاكو ةيشقوةونق م ُْع ىهلاش اضرأ“ الا

 1 ايي اناقة لاو يسود لا لوعشم مع ل عئدن 1 !اددحاو

 ةبيث رمت اثؤلهةعةللا قشررعث ندد فو ل ليم ىلع اهمحلذ هلقفو لة ئأمأ او زود

 9 م -

 ناسقلارذ_هلاواناوث اونو اع ودفن ااالاانق لاقي ثمللا اهرعشا نع قف ةنسمم

 نوم تو

 ٌةينقاهذخقاوُةيْنقءذهلاقيو ع.بللال «اسوماة ناك ؛نأودهوءانسقا نش َقَدفالوةنوتاينقلاو

 1 / : دشنأو ةراعتللال ل #نلل



 هس مضر .1داةياوتوتوارس اول" ةقاتلالف

 مل ودها اضويوسا م 5ةمعه سو ب

 عجاضألاقوكناوافاف لد الا نه نة اب

 مغيب اذ هيو نضرألا ىلع ن ولا ةثتساو نو دون نوتعازفنةلقوةثوصا ن هَ اند سضوكيزؤو|

 خامرطلا لوقف ورعو لاق *الواو تن ءاواقامالثا
 2 م

 ناعبلابر .ةلانْمل ىلقا اذإ اهفربقلاَنْذعيا انت رار الاب

 ىلاةلشلا عنبَلدااولارلاٌتاماهّقا اولا سْؤُر لدلابارعالابا . نيهذىأْل 1
 1 لح رلاتولتو ةيواووةيمتا.ة ملكنا اهذ هو وأ ققملا قئذلاالقواببعلي 0

 رعشيدحقرثالا نبا  ةقلديف ىقاانالاشب أ كا وذو ر فشعلا ف غامضلا متن ىذلؤأنقلاو
 ةيلقال وةشتكا انت .دنؤشدتالا !اناك هلاودتكمأشلا ل -هأ ى راصتحلاضان ل هستع 0 1 .|

 نَقوُدَ 5مل ىزاشنلادلعاهماوتاوزواذك لاين ملا هيلع اموال اونيناعس 0 ا

ل ويمسلاو عضومالق ىلا و اعد 00 هودذااكب ب رعت
 لاق رمعع ةيسس مارا ارحع 

 هع نوم ه2

 ل ةءارونموالق يلاقي 35 اقاو شب رلا مف قوق مضي
 كر

 هيل نوةسق فذ ندد رعلا نم |

 يلملذلا» انستا نمةساقلاءازغلا ايكحلا يي ل 7 000- و

 ىقأو نال ن نماراوخاقطسلا 2 هدعن ن وماذا لج رلا د ىاريعالا نبا اهبسفنىفا

 ةرسكللءانواولاهسيف اويلقةيشكلاةيقلا ويقل وٌةوذتلاوةؤنقلا 0 هلذأاذادودع

 نيف رص !لوقاذت ا نمةغافأ ماع تناك ىتلااهلا جمالا تركه ةيغقامأو اهندةسرتلا

 وقف ةشقو نقف مراته قامت لاو خيش ةرتتو تيارا يارا
 هرم

 نوت 51 والا نق دايس لا ذا ل ا هاكر هدل ياا ل نسف

 لاني قالااو ُِء . لولا نو مقلق 5000 هيلا

 ةرامهادشا ًاوهتمالى قات هنمولاق كساد دخت نايثقا
2 

 مكاو لصالاءاذكءانغهلوق
 ءاس تانغ ساسالا ف ىذلا و

 همخ## همكم لكسملا

 ومةبولوةدلا ىمقلا هلوق

 هذهوقو نوسلا ىمقلاو

 كلذ لكف يظنت ىمّلاو

 بدذبتلاولصالا فطويضم

 نءاديوأو طيسخاا اذه

 زومهملاف ثيدحلا رثالا

 هريفعفو تك



 (الف) ءايلاو واولا فرح وي فاّقلال حف 3

5 2 : 7 5 0 

 لكوتوأق تالاو , لجتو بكر أدق ىذلا ئرفزال اداز " ىتنلاش طاوه ل قو ف_فلارا+اولتلاو

 ةيتاكدقو اهيحاصر مدقتتذيادلاةواشلاو ون لكح نم فيش واقلا ل, ةووأة :نكلاذيدع

 ةيأشيا بلاقي ةعرس قربسسلا بهذة دو اوأكا محاضن وافدة اذلا لاق ثدللا تتاواقاو

 الع انجاح رلاءالذكواواكرموقلا لو مييغاخ اذا اوأكاهعك اريةقان ١١كلقو ناب

 ٍ انالرداناذ_هوهسلواةادقف ةزوط تولعام لك وفق رافال ادعد للا فذ وق اوىامعإلا

 || نعهذهةرضنشلا لعأ ل ءعقورئاطلا لؤآفاو  كواحاو ىرورعاالا د يدعتمل عوف 'فرعثال

 ْ ةرياغو اهم اركت ىربتبالاق ع فتراىأقولفاو هناريط عفترا اذارتئاطلاَكْوَدلاو ىنايعللا
 1 0-00 5 ىدول 7 35 هوم

 : قا ارذلاىلعةرنمأخأ بيطاو «لاقو لول شر اطااق لوا ة مالا لاقيالو لاق ىولق

0 . 2 

 1 ةللعإ امي ابحت اطق فهدرو ند. دشناو

 35 و و مس 72 ل هوه 29 عم سموم

 7 1 "5 20 :يؤوضويغل' الواق نيب 3-2 تبوصنمتءاملا فون »قو

 فيجا : كريت ًاطخأفل_لاكوأ اياعيلع- رئاطلا ىف 1و ةديسعوبأ لاك هدم نا

 لاكش مكسمملا كوتذلاو
 أ 0 18 1

 5 3 نم59 نام 0 92 هةموو ساد اه دس

 ع 2 ١ ماوأةماقملخ ن ئ انا اليرعتزرم هوئمتدع دق
2 0 

 : , 2 2و -
 انياب ايوا ثيدملا قو لا دوع ىلع َكولْفاو ةقرلاىذلاه قر نادت شنو

 لافرق .تيالو لملعر ا نموهليقو روما امتاوه ودم هةر د ا" اجي قاتلا عرسال د اطدولا 137107 717ج "تع دؤس جدو د رع

 وهابغائشراذ ته سلو لاقى ىلععت" 3 انوا ةمرسمي ناكحص نيثدسلاضءيردسعوأ

 اهوسف رجلا تآولقأ و'شمكنا اذاهزمأ ل < رلاَل ولذا لا ةيو دوصسلا ىف ىفامقلا نم

 قدزرف ارجسالادشنأو

 مفاعل ا ةضتفم

 مامذدآش :ةعوخالهالا 2 دره واس ماع كول ااذا لوقت

5 

 فينا تدر أو اهوا لقدوم تضاف هب زرنا اذهىلا ارعالانبا لاف

 را وبلا احا نر وام لاك هن كى دل يول اا كو
 ١ وانعم وهزور م و

 ليخ الؤ يعد[ هموت نم 23 هر نانا ئئةىافِبَعْداف َخ "لا

 اذنه نهورداتب ضرالاوت اوما !قلتىذلاهتنانأاو رم وأ ىلا هو هنا كسل وقاد ىلءو

 اضدأقدزرثا!لوق |

 تل ا
 يلضو اانا م ماس[ نع هاد 5 انئاو ملء يفلان ماضلااا

 < مهتم ماتا تنس 807 العال. لاح سلتا 186 نط حظ طا فاق >

 7 عل و



 3 (الق) : ةايلاو واولا فرح ب فاثلال دف.

 ىذلابيذهتلا فو ىلاةلاهيفذخت”ىذلا عضوا ةهمدمزيالفا م ربللملا ىلقيىذلا الملا

 هاردب ملا تواير ون ع طبىذلا جيو ارنب يتيما ميت

 لاقي ث يالا ا ارخآفكتاذاثاذو تسافر اأن ا

 القد ةءنفءاملابشريو ايطر قرت ثمرلاو ىلا دامرودو ىلتايشلادب ل _بغبىذلااذدنفا ||

 لع دوعن هدم سبا اب قل هننفلا.ةي و نانسنألا نمنضتي ئذلا فلا و ىرفوملا |
 فارطأ ىلع ضءا باع ىلا نو ذاف نا دنا يقتتك ليغلال هيو ناد ل ليسفا :

 ظ تايبصلاامهيبعليادوعهاكلاعتم ىلع هال و ىلاوللا والك لاو أ ٠

 لاق عارذردق هو بصنةئلاةريغملا ةب_ثلاململاو هبرضي ىذإاريبكحلا دوعلا ىلة لاف ||

 كرما لوقءالثملادسهاشك رينا لاك ىلا قلاب رمشيف بعلي ىذلا ىاقلاو ىرمزالا||
ِ 

 .. - زوم امو
1 1 

 م
0 

 / ضخ ديلا ءالقكبقأ 5 ةيشعداصلاوأ تاهردصأف 00
 0-22 م

 سال ما 7 ل اّ

 ءارغلا د هنأو ريبغتلا نمو اذه لأ فيكم لع توتو دوو العشا

 م-هوتلا ىلع كل ذواهغفرفةناضالاك نوثلا له روضئموأ لاق ناهئيلقْثي رمش لاق لدم *

 اهلص وخل ملكى فات ككاو 3 اتولكلَوقَدَو عجلان روناممالذ وذلا تق :ءذاكلا وو

 رسكين ولقو تؤلم تالف ع+باوواؤلا لءل دا هلوأ مشان لوقت ءار نا ناتو ضو. هاو

 : شنب! لاق ىراهالقوواقا ممالك فال

 اننلاك لاَ اهيا 02 5 1 + ماهلا حارق ارفو راك

ل ادع 2 هلاولا اك بلللءاننل ايغتف بلقفانيلاقولقدارأ
 لادلسقاواةفدخ ولا سوهو ناطلس

4 ٠. 

 نورعلي نيذلا نولاقتلاوءالذ اوه ليتل تبسالا لاخ ومنا فذقايم بلل ناو

 يراوجلا نم ةريصقلا ٌلايلار ءالاؤبا ,تب ريض 32 لاو للبترول تو نمل
 وو وسو »زو مَ همّ

 اهولقي هد ”اريعلا القوا ديد اقزو اه قاس ولكل الاالقو" لاو لقألا نم ل غفاده ىرهزالا لاق

 مم ماا لنص وعم وص سرس هك عم 29

 اهرذش دوام ءاعازكدط دوا هول ةد هئئاع :ريعلا القلانةد تحدها 06 .واهد ا رايك

 و حاس مس مدوس) ىف ه 2 م 15-

 باخ ملال فل ا 2 ةنعم ةصدصم

 1.5310 الطماط

 ع



 (الث) ءايلاو اولا فزح * فاقلال دف 3

 00 1 1 0 ا
 ا 0 : اًهاهّزاحَم 1 اه "رول ب دهلا مدع

 لاق ٠ ةيققىلاوكلاوفاوقلا لدبم ىشمغنلا دن ىالوق هيلي دسهاش ىرتبا لاق
 لي لحام ترص لوكدملا ردد | قةالّدلا

 هد سو

 م را ٍ الكت تإىد:ءكلامو 37 ةيركتالمالمالّسلا كك

 قثبوكيويسوعو هتك تق ةهاركما باهت كو هتضغبأ هيلة موءالقو ىف هساكةد: نيا

 | لاك « .هياقومال تب نبا ىحو اهلحوأ اهاك اهاكحدقر "اظن هوةزمسلايفنالااو مدردانوهو

 | | ضْعبلا ف ىحوروسةءزو كم لقرعملا فتلة فار ءالانباىكسوىلق ىءوهاسغا لي ىر ّو

 | 00 ا سلا ىلا تاو ابلطت نم اوركاذكو سابقلاىلعءالثأرم لكلاب تاق

 قتل دقواربخأ « اهكوطوتابحلا لقال مْ

 راع 1 زيثك لاق ضاع أل دتو ىراونجا

 2 37 تقاليد ف ومال سس وأ ان يأ

 ولا سانتا ف تا ازرنءار لا نأ نام و يل ذوامأ ريزعلال زغتلا ىو تاتا عطا

 ْ اق ا رشا لاةف هلل ةزمشغ نسخ مهي راف قيل لورا زد

 ؟قاكلاتيقلأف كالئامودب و قامو كبر لع ةزانولا لامعا يافع بن اراكما ىذا و عئاتلا

 ىرخالاة امان عدل اذالا فاكلاب تحكم كيلا تن اءانع منة حو نط عادة لوقت
 هلكتربخا سائلا ْذَج .وءادردلا أ ث يدب ىفو كّضْفبأال وكلن م ىيبولا عطقي له هانعم حاجزا

 مدر "ارم-نطاون نم كلرهظيال م عكرتو مهتيلق متي رجاذا كنافسانل بوبي صعبا لآل
 تكلل ةةىفءاهلا و مهكرت رمهضغلأمله هريخو يسم دج نماكأ اريد اهامءمو مالا طا ه ظنا

 ياوثيدملافيلقلارك رزكيتد قو لوقلااذ.-ه ةهيقالوقم سانا تدجبو تيدا مطتىعمو
 كلذكو ها حسي ماذا لك هيلقأ قمل ىلع ملل الات راكي ةالقلا ىلع هن ايلا
 فنوك) 2-20 1 زي اور رالي نيكيلأ نا قبلا لعلب

 ووفمغللاو قد وسلاَت يلق ةرهولا هروأو ىلا لع بتلات *ة5قاسكلا تقال ٍضْوبلا

 لججرا لاقي ىلا عبو نا مامهو هيلع لي ىلا قلو داو تفوت نت
 اللواط مدا كتم ارذىلع فقتي ىأ أ لقٍَتادارهاسول بل تام يي مرمأهقاق اذا

 21 5 «© 89 و س ا ا م

 كلذهتفرسىذلاءال_ةلاؤاهداك ًاوروزدا مول ننذختتة قره ةنيلقااواءالق عم او ماعطلا نم
 فوقع نم

 ءالقلاو



 64 (الق) . . ءايلاو .واولا فرج « فاقلا لصف

 نإ -ةهرث 5 225#دو 5 5 3 يع 1

 ىورو رسكلاب# وفقا منالا وامركم ناك اذاد زتةموهل اق هن هرهت رت | اذااضيأهيهتسنق اواوغق

 معمأب س ءانيللادسعو أ لاق وافعل ميمالاو هني فا در دصمالا دل رم كب اودي اذهم هضم

 وو ض هه مت د

 بفيض نكس لا فق ثلا لاو سرفلا هبت رب "فلوق يرسخ ناسنال مفردا هكا

 يقال در 1 0 #0 00-5 :قكدالف لاقي هيلا

 لافو ا 0 للا و 0 ققاذسه ىلءنوكيقتفطالاو رباب قيمنالكيسلا

 تيلكلا ثنو رو ايفان نعشبالا ىدعللا

 بقول تاذم معاك« اًيِغاَست اير يادي ىلا

 رعاشأ الوقت انغام قل اول اا
 2 هر أ

 عئاجيس ءاناكن!هبستو 2 عا ناك نأ( ىلسادياو قو ا

 ضخ ئنلاب ىتقاوااذغلا ناني هو ةواَتلا هلع لاقي و ىنتل وفيس

 تالا ده هاقنوم
 يمر ودار يندْثأالو 5 فدو الز هدؤا ءردعأالو

 وقل مهو هراتخا داشَمتو "ثلا قتفاو ظ050 او لبرلادب خش ءانعللأ يعلو

 لأق هيهسفن

 1 3 م 1

 قوق نال ةوءرثوأ نم فريخبىأ ودق نالفوترتخبا ىأتيَتقا دقو: ئثنمترتخياامةوعقااو

 ور عوأ رظملالو أد :ةزوثت ير ةودملاو راو وضعيلاقو دادسضآلا مهن كوم أ

 هم و

 ترنا عفو ترطماذا اق شالا تق ديزو دسار بكر ريغرطملا تبذل بطين أولا

 ةيشاملا هلك تالف رابغلا تدنلا ىلعر لال
 ونس زعلا

 2 م“ جدو امد

 يارب حب بشعبة ابوا ميو طوطو رمش لاق اودلا ف يوعو

 هيكل ىهىلا للا لاقوارعثاهقوفن 0 ' زل لثم ئه قو ايشفلاوغا ارك نعكعلا

 دشن اوكار 0 ,ءةيحاتل هيلا علا

 ندب تخم كو ىرز الالاف اننا وأد يح

 اميومراصفميلعبارتلا ملال اذا كلذ قليل! ةاهقدةووُ مو شلاق

 4 ةهعو

 ام ىد منماشنألاو لاا نم ل ةبفقدن هن قس

 مس هو

 القلاو الا نار ءالا نبا .(لفإ قات ترافل داق اهواي ولان نمةسح ان ىأ

 بلع دشنت ::أوئط ةغ
 ةم سلم

 ٠ اك ف هان كيفك دوو .؛ اهالقال ارا مامابأ

 أ 56 وءالقو ىو هيلع مالقلو ة:ثددم فاقلا تهتف نافضغبلا كةلاو هع يللا" ذلَلاو

 ىفاذك حلا نع_ثدالهوق
 ىعممدقتريغ نم لصالا

 وه»سوماقلاىفو ىفاقتلا

 ههكعه هتك ناتهلا

 كن او لصالا فتطبض
 اهيف ىنائاصلا حو اضبأ
 مع“ هش ثملْمَدأ ١



 (افق] 2 ءالاو قاولافرخ ه فاقتلالكف < د

 000 هيا . :اهلآهنمدا عوقد 03 اندلادح لم ةيفاقو

 لام( ْ لاقو ةدصق!اةيئاقلاوةدمصق عت
 ووسو

 1 لاما :ايالئا لح »ع اهدئانَتبت رق ةيفاك تش

 3 / ا يي يمنا فاق ةدصقلاو تيب ةماكلا مهتيمست فهيأر
 2 ع

 | بارت تريم ودك هان ورنولوةدو ةيفافةدمصقالااو متاعروةيفاف

 03 هع بس هم

 وقَقلاو ف ذاق نت هلنآر كلا ةودقلا ةوهقر :ركو اهفدكاوهقداغقو ةسيفاق دات اءحىأ

 ان نشرنا نيريضنلاوءنف ميريدا سيتا ولاا يت وونبتلا
000 1 

 اهتزخالواوي مالو أن ارق لرانجأب نعش الدي اورفو فذقناوذت:نعبانمأاو هم أو

 1 لايتم الابىلاٍَِسكلرتنالداذومل_ءقو همس ءلاعهفذقاذإ انالفتالفافكلابقي

 فلا حالدمتيمدافلا ثيد حيد < رصروم فو تفذقاذال رلاتوةَدوتاهمالا

 يرتب

 َق و هللاه-ٌةقوهيفس داما و هوه دقن مةيطعنيناسح شد دحور هاظأ افدقلاىأ أنيملاو و ||

 |[15 مي

 اسيرلئلا فو بذلة وُدمااو ع قه, هتسمراذأاومقدوُهْا لج رلا تودقو لام الاد

 | 0 "عرعأ ذمه ىرذع عماسب وأ رش رتل ودق عمت قرم

 دكيمست أ ©

 0 م
 ”ىذ نمل جرا ترذ :ءااجر لو قره غلاقو هلعدق هنأ تنكودبعه“ -الو أ دفرهنم

 أدرار *نم]+رىلا ترذتءااعرمكلا قو ىنذهغلسي ل نمىلا ى ا

 ْ الود اوقتنأ وتلا لبقو ارم اور ع طيقخت ال نأ الهم برضن هنغلن ع نك وملاك ددغأب

 ظآ ١
 #14 قدي ىجراناليغل لاك 1 ةأوهمف سدلاموهيفام لج رلا ىف

 ينقى دال لوقت ىلا نال تكن زكاةملاو 3 ءامظآلاصقو 111
5 .| 

 ٍ نزح فوق وادور ليو تقال اق وهريغا تسنأ 1 1 0

 ٠ أ مالطا نه فيضا هيعركحب ؛ىذلاَىدليمتلاو لاو نك تيمتتل الا هيو قدقو

 ١ اقساط روب عنا هل-قوهنوفق لوقت ماعطلان ملجرلا هيمربكت ىذلا بنذوتلا فو

 ١ ا 7 هرقف ضن لد :-نةءالسلاف

 و هنلإ ه5 مس

 5 تونغ نكتسلا قكاوكوسي 7# لغسالو قالو قدا دل

 كاذكو ذئل اوزاللا قس ليلا نورهش مال“ ودلال اناو
 هلافوتكد تملا ب واقل



 ,ةا/ (انق) ءاءلاو واولاف رج ِفاّقلا لدف 14

 لاسةف لاذأا ىلعةديهقاند ثنأ عصف ىرءلاولاهم ماد ن مف رتخ[ ةديسؤبالاك فورا |

 فوزا نور هدالم نها ذاق فورا نماهرم غو للاذلا ن ءبرعلا ضعي لّمسو لاك لاذلااموأ

 اندشنأ ةيحلالاولاةوناقثأ لاقف نين امال نيك كيال 1 ةيفافنعرهدخأ وأ

 ندجتلاف ) فاققلا فرعي لذ «فاكءادمأ نمل نك لاَق:فاقلا ىلع ةديصقا ْ

 ىارهنالك دو ارح لعدن :مصقرك ذاك اذس ه ىف فانقلاردإ وج ىلع ةي>ونأ (ييفا

 طاناالابملغلا هام اذهو اهلثمو فاك نم فاك ن زو ىلعو هامات ًاوره اللا ىلعاوا فن فاه ةظفأل

 هلوةل ثم ىورلا اذهريغ ىلءارعشمدثنأوو فاقااةمفأف نهم .دصقامهيلعقدناَو
 س وساع 9 و 5 روس ا

 الغاس د هي ناك 03 دمع لالط لول 03 هلوق لهو 2 اساسا 4

 نع 7 ْ مانا لاوو -ءآهللاو ةيحصىلا ةفيطا ةرذعمددسهو قفاةاانْرَو 2 ,ةااوأ

 عملاقي و نك لا لبةىتاا ةكرشلا عم هيلي نك ناو كلا رحرخان :ةنياقلا ْ
 ه.وع قءدد

 ءايدا كايا ايدلاتّنع « دس لوقنمالوق ةلعةيفاَقلا اكن كانا ليقؤذلا كرا | :

 بولتق لاعو تيبلارغ قا هس ةفاقلان .+ةينانلا يابطل لق شوا ف ؟ىلافاقلا ضف نم

 ةفاقلاناسكح نا لافو ّ اود نىعتاوه وهسبلعةدم_قلا يتىذلاف ةرملاةبيفاقلاا

 نياكه هبيفللخالوأل بلاذلالوق ]وق موكا هذالد._ةوّتربلا جداول 1 وتلك ا
 ا
 أ

 هذ_هومد._تنبالاق ليلك الوقوهلاوقالا هذتهن مهحدك ىدنبنع ءتيشيىذلاو ى ىجأ

 فتم نأالا انعام ضرع هرعنم مسلف نحامأو ةسيقاقلا ةعان_صاهق قي صعإف ا لاو اوثالا

 نم لأسهنانم شف ال هاك امامأو بانطإل الو تا ءاريغ نم الوم بحذمىلعتيفانقلامأ

 هناك لذوةماكلا مهدنع ةيئاقلا نأ ىلءهيفةلالدالف نيقنأام الع نيكس _كيالو دشنأ

 هيلعودا عت دبا اورج ]ىلا ىناقلا ةنقذ نم ىهبلو ةينأ هيلع فطأق لولا هدي رامون

 زاجاذاو ازا ميقا فةفاقلا ىلءةبوطنملا ةءاكل ارك ن فرده أ هسيلع دا
 ةمفاق [ هش“ ةيفاقلا هيف ىلا ةماك ا موتيهستف 505 هرخآف ةنإال ةيفاقملك تدبلا اوهسين ؛نأمول

 ناسج لوف كل ذو ز اوكار دجأ ١

 زو 2. 2 هوك ه و س و .هقع مث

 ءامدلا طا ني برضو 3 انادع نمىاوقلابم كيف

-ِ 

 هنإاذهىفلا-ةينأى دنع عال نحنا لاق الاف اولية دار نأ ىلا شفخالا بهذو

 ءاسنلتالوقك دئاضةلادارآ |

 (نورمشعلا برعلاناسل - م)

 قام مضلاب ىهذقرب#ب هلوق
 دمحم ىف تطيضوتوقاب
 ىئيعدم هبتك اطخ تفل



 |لاقوانصانعتا' سناك «بصاخ نهران'آ ىلع ققو# سدتلاؤرعالاق م هدعنالسر

 قل قاد ققف لب قبال وهيا ست ورث اامقاذاهافقتسا قولا

 الذم ان انا قراج بساربارسا جلع كبر درطمتاذالق نماهودك

 8 هنا هعوأَم 5 هعيش نايم ققىلارعالان با اهيشغوا يلع تأ ئ

 ا اذكاههنءاعنأ سكس وميلع مق ضئيل تيد فو قمل مالكلاهتَموةوْمملا مسالاو

 |قكلاقيبهاذاقرأ اوزيل هلاك قاعلاانورخ !تيد فو قلل 3و

 َ ينالف فاذا مسها ع ملا ءايننالارخ ب !هنأ عملا َناكف فةموهف قش ققدقو ه هبيهذىأ هيلع

 أ الفلا نتستاكو الوم هذىأ 57 لاق قاف تيدا قونيسنلل عملا قمماولاق دعب

 ننقل نيلج رلاَكنْيده ةمايقلا مويهنمار كاللكأب مكرشبأالأ ث ب دسلا هنموهرهظوماةقداطعأ

 ْ ةياوزشادل و يلا دز انما .الادنأٍ سو ةيلع هللا ىل_صنلا نعش داو نيرأ لولا ىأ

 وز شيلا جر رهن بالاقو ةَمملا نوجا
 52 ٠

 ناب  نيغلا اهقاف الو ته 7 اذإلامتلامهب ينقال

 ا هوقو مهري 5 وو مهريغىلا م هزواجتدي هزيم يلع لامشلا ميقئالىأ

 نها يدا دنا. تسايش ءانتشلا ممر راد« وقرا دب املا لراذِإ

 ا لاا سال قوتح رز م نرد مهراخيتاتشلارثأرهظرال ىأ
 | العا ناك اذام همي 1 عايل اذه لاقي سابعا اج ربك و هئابآ ةمقو كدت مب

 لابو دتاك مينا: دورات وهن :انآتفاخ هنا هيدتعم تاذالج رلاتومق نمذوخ اممم

 أ دافتقاوراتخما يشل ليقو هب هندللا فاش فاول نيكل آلا لهال ىلطملادبع هسأءانتستسا

 انمساث يدل ىفءافتتقالا وتلا نان كيلزفو قطشمإ هر تدع ةوفتا اوهو ةرامشا اذا

 ريما ىف مهران وب هلل تس فالى ميفقو لحأ يكن الذو هدم_سنا ارد صموالءذو

 اهطعبنالحامتلا فو تبيلاوغقناجنالةيفاف تيعمو تببلاوفقي ىذلارعسشلا نمةيفاقلاو
 | مالكلاوفقتا مم ”الةيفاقاهل ليقاممنا وتيلا ف ةطرخ" ةيفاقلانئفخالا لاهو ضعب 5 اعني

 رك زمفرإطاو ةسشؤمةديفاقا نال يفرح ت سلام ىلعل ءادةيفافمهلوقفولاق

 ا ضنايقلا,ءانم-الاذسخوت تسساوب رعلا نم عمد قاد هولاق زك ذملان ودود قاوناك ناو

 فرعتال ب رعلاو برغلاهتعءامرظ ابنا سابيقلاءذخوت الكل ذمابش أو اطئاحوالجر نأ ىرتالأ

 فورألا



 و (اهفقز ءابلاو .واولا ف رح # فاقلال ضف

 النقا 0 7 و دنع تال وادادش هيلعدّتدق هناك دئلاطا رولا لي ل
 وول 9ةدس - 00

 الاخ اولا رقاق تاس يقي نايت ةيازهةكوءاظ حبر ص ههنا

 اعيان الفتْمَقَت واهب فاكتب َنِضدْسممَتساَو اصعلاهتيفعَ هايف دعا ولاك تاوفدو

 أ هلق تا هيدي نخب باعة عيمل اتا اثيد> ىفو فأَخ نمهتئجهش .نيطف

 لاق ىاقةىلءفبلااوعضوىأ ققىلع عل لا اوعضونة ملط ثد دح فو ءاسنقلبقنسانأ

 اهيفة فيضة يلا بتكذ نعت ىطر ررع تن دسس ىفو مكامن ود شإةيئاطة فلوو
 ءمول ا هس ةهرود دو 1

 راخلا فاتك عل ساغق *» َتالعممَن ديو صلفاغ ولكي لمقر
 "ا را و

 ةسيفكل مالا دة لوي نمم.مواهافكن محو ذم ةيفكءاشو هل 0-- ظ

 نعلثس ىذا ثيدحىفوةملكلاا مال ىسىتلاءايلا نم. دب نوذلا ى ربنبالاقةدثازتوتلاو

 نمل اهلل لاق , ولاقاغتلا لبق نمةحوذملا ىهاهب سال ةيغّشلا كلت لاق مأ رلانابأف بذا

 لاق خب ذلاباهسأر نابي ىلا ل مةدسعو أ لاك و اهتفتفاوتاشلا رةكلاي لو عشم ىنعهليعق هنأ

 هلعفأ اللاش . وةياصأ نول لجن مدنع ادق ىلعن دوك أم ةددع هللا ىذررعثيد-هدثمو

 ةافقوأمَعلا قلاواع هارهظن يأذن < الامد وذلك الا[ ةةوهو ردعدلا لوط أ بأ عأر هدانا ٍ

 عني نأوهواوهفو اوثقوُمفافَك كلؤقرد_هوُدَتلا ثيل ا امان

 لوقت( تومق نما ميواغجءارقلا رثكءارغلا لاق ريقي ليز ءالمت

 فنقنالو' ىلا ءت ةلوقوف نشغشمالا لاهو ل هئالو لف فقتالو م عذعل ياتو 1

 ر تاغالوززونتب الو جت لو تحتم لقتالو لشق معالم عيل أر يايا يا
 اغا 0000 وذ كينعوأ الوسم هنعناك كئارألكداؤومااو رضبلاو عمتلا نإ لعن

 روزلاندبشت الدانعمة يفتح نبا لاق وم مال لع هيننلل سدلامفقنال ودها لاقوا رب الا عبي ىأ ١

 هرئأ تدك لوقت برعلاو هبحاصل جلا يرينا قاقتلاو وعلا قلصالا .دينعيو أ لاقو
 اناالف توق لاش ىل ديوب التام لن رايكم راذااه اكو ةقانلا لها عامل ثسنوفقو

 ءاعدلا ىف هدبضو عمت نام زب 35تار ءالارداؤت قو يوقع أبهتلمر ومن 22 ةرثآت علا

 هلع :اهانعمديتع ولات انالفنالفافكدقمعاوقركب وأ لاك هرث م اهلدا افعى تثممرت أ هتئااق
 هه هوب 6 دب 8 و »ع ا 1 5

 هتسفقوه سس ا. هانا دعس أى أن الكب هرثأ ىلع تسمقو هعبتا هافتومرثا ىتقاوباخبقامالك

 مهقازباواح .واشعتسا ىا السر مهران ىلءانسشقرب زعلان زنثلا ىف وماما هتعس ا كريغب وأ ىريسغ 3

 لصالاءاذك ةدسعوأ هلوق

 نمةضسريسغىفىذلاو
 ءاهن وديدسع هول( ةياهنلا

 هسيفعق ورتكا ث ْث اعلا



 (افك) ءايلاو واولافرخ * فاقلالضف 3

 ا لاق. .هرهظ ىلا دناستي وهيقاس بصي وضرالابهمثملأل -خ رلا ضلي نوم ل قو مائلقأك الا

 [ودضلا ردي ناقرب رااوح مىئدعدلا ل دخلا

 للام 2 ةلداعبأل هوني رت ك أر 0 هتساىلع لونأى فاك عقأت

 اةقليلا د لب قفل #0 هليقنال دو يلاودبنام للرموش بلو را

 ةلغاشل دعى لت كنع حدف « اًيضار مْ َتك ناذ ظ 0
 «هيكرو ىلع لك الادتع سا ناك هنأدارأ يعمم لك راسو هيلا يبل تيفو

 : # الاوز: الاوهز ةيكرو ىلع _+برلا ساجصنأ ءاعقالا ليمث نبا لاق نكست مرسغ
 كفن يعاكذ ذتلا ذنب :زاللو قاواهفلا قذعلارخؤمروصةماغتلاىرعزالا (1)

 لاف ا قنهلاةارواغقلا

 او لش 222700 00 هاك ضر ء نال ولاا
 مد سا اج

 نايف .دماعرإجلا نمرثك أب هنلعدمحاعقأذاو قولنا لؤي اعمل ىوريو

 دشابمل ان نلو الا قدما ندب ءاوىحوثس ًتلانامكمذه لكع نع غي وُثنوَنَو و ذياققلا

 :كياجنل نايم «نل0اادشناو ةيققأ لع مج ذول وس ئربن الاف
 اهم م انوا

 00 يش أف هتامشلاكتلام يقر تفس 5 كلام انقاذ

 ١ اكيفقانفيسنب مرضت 8 اكياس ءاملاطو 3 اكيفءام اطر لاَ را هلوقاماف

 أ سم قاهشتا حانماتاو ملدياق تن دعدارأ كلذكو:قاشلل* اال لديأفكاةةدارأ

 | يمال سو نمل خال ضير خ ىضوضوافاز تالا نبا يرحل يتفاعل عفو

 ع قالة لوم 5 8 ةرثكلاو :رلقلا عجب وه ئر هول الاه ءاج رأت روثسا فو

 ءاففاذن الث لاق : وامهلقأ ىدوافتلاك ةنيفاقلاوساينلاا مج قال :ردانةراتشلالا قو قو

 ففي نو هانفاسلا مب اسوا و يلا 9 ققلاةننعاجت لاق ةيقق 5 قالا

 ٍ رعاشلالاقامدرو هاك عذر :رهاذا حشلا لاقي قاد

 ١ اهيل دجال نبذ ل كلنمكبأال 4 انك درو اناثكا بريان !

 وقبل نبال تواكدعنا لأ ةيفاق ءناطيشلا دقي غوف ع ثيدافو

 : انته لاو انقل عضو ندَعلا نولي وا اعلا ةيفاقلانو سيمو انك 20

 : دازأ هطول قود رخومس أ ًارلا ةيقاف لذق و رعشلا تن ةيفاعهتمَؤَد رخا ىنلك ٌةلذاه وس رلا

1 

 هلمقمت



 هرب 2 (اعق) .٠ .ءايلاو واولافرح م« فاتلال ضف

 انجب ومركيلا لئابب فلا ربزبا لاق فاطشوهديد هس نياك شاف ةروملااهسيفتركبلاأ

 وحشلالعالا لاقتو «ددلبوةقلا كير صفير ص 2 ةغاتلالوقد :ءلازر ساعت

| 

 9 ودتىذلادوعلا روحا او فاطخو عةديدح وضد بخ نم ناك اذا ةركلاهفرودتام |

 0 تا ا ورع ناني . هيلع

 ب و

 ل ع
 سم

 ةركبلا|ههتابك 2010 نييشزلب درو امويف 50 اتيشخ اولا د

 ناك اذاهنفرودتوةركملا ىَرَحَت ىذا! فاطانا ىعغضالا لاك هبيلغالارتسكبالئق للك عش

 : : هراغدشنأو وعملا وهف شن ن مناك افذتذس م أ

1 

 مساس و ساس 04 نإ يلا 0 موم وعمه

 اوم »* ىرو# 6 0

 ةقاثلا ىعرتقاثا نعوءشياعقوا كام لاقي ثيللا لاه كلذوخ وع َدلاو وعل اوووف |

 نيةرلاومكل جود دو هفوة يرئ اطلاو يلطنااهقو ودول داوم دشنأو
 نيقاسلاوأن يذخفاةقيقدءاوُعَفتٌ هاو اههطسنتم :رغامبثتاننيتيلالاو قب وقعي لاقاو عتأأ

 ىلا هناك لجأ رلا يشيدقو ه"اروامىلا راس مساج قل رلا أو ةماعةقرقدلا ىهلدقو

 هتسا ىلع تلج غّبسلا وتلكلا أد هدب ىلع امهتمد.خ او لك يذيب لكلاو بئذلاووروظأ

 لأ مكاو هذاعق ىقدقوةبْضةلاوخ قت ةيثرآلا ف رش نأوه ب مالا ًرفةةززوصةماعتلاو ا

 هيلجرارتشمعتسما ىلع ساججاذا باكل ىيقأومفنأىثأو هت ثا دقو وق لاو
 قلج رلاىةينأ ىهتةياقرفو ةالصااىءاعقالا نعى منا ثردحلا قاس دقو هيدبابسصانوأ

 (مىرهزالال اق  ةاهةفل ايست تاذدهو 200“ ىلعهيقبلأ عضينأوه وةالدصلا|

 دوعسم نب هللا دمع وربت رلانيهننادمعور عنب هبا دمءو سانعلا نيا ادع دي ةلدانغل انعىفؤر 1

 عضيوهيذفنوهسيقاس بصي و ضرالاهيقِنلُأل ح لا يصلي ت أم هدنعاهقالافةغللا ل هم 1

 عابسلا ى ءامالا نم دلوب رجلا مالكبهبشأوهو جصلاوهاذهو باكل كرا ليي

 وه حلانيتزيمملا وعق هلوق

 لصالا ف طمضلا اذ

 طيضو بي ذتلاوهلمكتلاو
 نوكسف م :سومأسةلا ىف

 هسفعم وينك ا



 (اعف) : ءاملاو واولا فرج *»* فاقلاللغف ىلإ

 . عطاق فرطالوهو ى سنان * ىأرالث ىذلا كولا ىلا نك

 يا درجاوس رجب ارال الثم برضن هنااطأ ندهن "طق فرعيال نأ اطر اوال لي و

 تناك اذان لع تيتو مولا ىلع تت كوش ىيصْللا تعم“ بارت ون ألافو تا رد

 | فاطقهسن لاقي ظاشنلا عم هزات مراة موت قب فأ ف مهلامنمتنخأبلط

 مالكلا ف نسيلهال ل ءوَمك ءاضبأ نك وطواي رقلاوناوطقو ف لثم ئلموأطفا دوش تشم
 | تيزتاميسسا لان نقمازافيغ موبار تستسنوقةزقت ل لوم طولت
 لعمق نطرثك الملهم نالالعو ع غحالو لاق مسمي موطن أ هكا

 [ىتزئنان ئط طق لاقيهنال مب ميدعلاوهاذه اري لا لاق لَعو 27 ارخآ عضومف درك دولاف

 هطاغونياج رلا لب ؤطلا دالو نبا لاقإ و نيلج رلاري معلا اضيأ قطوطقا و لاقرب غال لعو فا

 00مم تاغ نافريزاد هنو لك فنا طولا باعث لافوتزج نيل عديف

 7 عتَبكَوض فارم 5 الوقع أطقم

 ىلع زن أدير يوكن طبلا ا صناعي رلاؤ شح اوةءلاومةيدنص انا لت ئأايطوطظقم

 تنزلق لعاب ةرثبا نحت رول دلا تاتو عاركر ءزملا ىفذخيايءاديظقلاوهلمأ

 ٠٠٠ .٠١٠0| لوقا غانياك لم عذوو « .سرملا ف وتلا عزئادف

 نم سبل هاطروع وق
 جمصلا نموهاعاو لتعملا

 ةكرحمأطرلاسوماقلا ىنذ
 ةلكاشمللانهتنيلوقجلا
 هعيصم هتك حاودزالاو

 3 م 1

 ْ | كامو ةفوكلإرعضومئاوأ اوطقو ناو طق * ناك عضومتايطقو تاو طَتلا ف ةسغاتايطقلاو اذكو عضوم تايطقو هلوق

 ا ىو ادا اامساواَلاسمَتاتمُعَباصأ * لاق اامّدلا ضورو عضو.«نان اطَق كل ذكو عضوم هبتك: رركمو»و لالا

 ا مى ىييبص#
: 

 5 اهلا 4 : اضيآلافو نيناطقباصأ

 همم و

 . ير لي ىلانيتفحو ىلا 5 اقل ضْوَر هانا مد اًدهزملانيدفحوىلا ةلَوق

 لاق و عضوماطقلا ضأن رو ةدامؤويكحوللا تب
. 

 ولم نضراع ايس سل: هت. اطقلا ضان داق ١ عارصملااذفلدب فحو
 /: او يلطمم نصرا هب #* ص انرنمضور هو «لمطج ىلا فامولا فعتا

 ”اذهزد اركز يبل انزيثأ اك ثيدمحلاقو: مكب نب كتاف نعد سارع: ثل تن ةمطقو همت تكا

 ادرك دازكحج#ني ازنوذلاو لكنا ةريسصقءاضيب ةءايعشم ناوطقلا نا اوطق نيبامر ”ةىداولا

 || )سن ىمراغلا ناس فان ؟تلاقادردلا مث يدح هذمو ىناوُطَاننكا لافو لةءملاىفىرهوجلا

 ا || بشخ نفت ةركبلاليقواه بلباو كبارا (0) ملعأ هللاوة ناطق: ءابعهيلعو ىلع

 1 ناتيشْخوعَتلا ىرهوملا نونايطلا| يلع قس ب ةيند مةصاخديديللا نمروحاوهلمقو ةصاخ

 قف



 ه١ (اطق)::.. هيلاوواولا فرس هن فاقلالطف

 ضعبو اهتودنملوقي ضءب اسمن ملوةبضعبفوطةت تْلقامأو ئطوطقئهاطقلا
 اذاهي مف ىو لبج لاو طابنلا نموطلنا نرانقتوطقلاو. ةطقطَلاا يَضلوقيأ

 تااقفاهدو تزوضةاطقلا تطقو ىَتماذااًطْوطة ماعم ىو« دشنأو عمور اذكسا |

 امهتم تاعك نالناسنإلا ةانمهآ عم ف تايولوت آوتايطهعج-ف اولاهانعرو قاسكلا لاما ظقاظك

 نالت ايو تا اوْرَعَف نولوشنال وامل لافتا وا واهاصأىناافلالا نولعصيفريثكنسل |

 قؤاطق اقل وقلمنالل كولا نم فتصل ناش فووالكلاافتقو رعضو شكو رأت ورع |

 ةاطقلان أ ةغباشلا تيب لذ سيدها جيماذا عي منم الئمب رضي مانلاطتلا كرولا ضي للا

 ةغباتلا لاف اهتوددا دةاطق تمع# ا

 بستتفاهوعدنيحا وة دصان * ْثيسادإ كت 7 هيداطقوعذت -' 2-6

 ات را 8 اواطقيبت .رةءامالتل تندر روابي 70 لانو

 نزار طاق ب دس هيو قوز 17١»
 5 525 :هبالسثملا لاقي وءازفلا هيسشالنرقالك سكوت هيما نع

 او“ عش لك نم ىتثملا بززانقب ىذنلا نط ولا كاوا ةديطبلا اللا نولي درا نال

 اوكمقداوْطقو مب اطقدو ةاطوطقو ةناوطقى”الاو ءاطلا نوكسس ناوطق ىد :عوهو رمش

 ليقو زكا ءاطَقلاواطقلا ىشك وطحن راقبالهئأالان يا رلا ل راوطلا طولا طوقا

 ىفكاقي و سزاشلا فلة يادلا نم قدرلا عضوموأ ف دزلا دَمشَموه ل يو ناكرزلا نيباطوه

 فدرأادمعَماطقلا اتوا لاكن الثو ا ل اهنا را رلاتنكو 5 رعاشلا لاهو لكل

٠ 

 سقلاو سالاق فيدرااوهوأ

 لار ىلءهنم فد رلاتاكمّنأك * ى رول نمي بال مشو |

 ١ زبارلالوقهنمو ماعلا رف ارلاوةاطّقلا فارمشارهغصب

 هتاطآومناطقّنب قرا * هناطلب راعي الونأو: دان ةرقمابألا|

 دشنأو«ىالاكٌل يلا نسل ى أَنِ طم سيلتغفتزعلادوقتو

 ىعا اراك فييرا الوات مول... نااغلاب يزال
 ع

 هارأدت "اكفهدهح وبدا ذا نال ف كيل د« دهج قع ىطقت ورغعاضالاك رثاك "الا ّسدلىأ ا

 دشن أوكا هيي

 ةزامعهفذ َرلادعَم ةهلوق

 لا عض هومهلوقو مكسحلا

 عجب بدلا رابع ىه
 ةن داع ىلع ام-هندنفاؤلا

 هت تك أبرم



 ضقف طبضتي والاهلوق
 انهامباودلاو ضف

 انهو كانهب دسهتلا ىف

 هيعبفت# ودك

 (اظق) ءاملاو واولا فرس * فاثلالطف 6

 وول سام بوح همو 27د

 يس ىسرفلجا « ضرغللىَرٍ علك نم *« ىضةتلاوْسللاو رو

 ةاضقلاذئداولا نطبكامظعا امن فا رلب رتلوتقيف ىداولا نطب دوه ىذلا ضفلاكى أ

 55 اول سة فضا اوداوينيج صل هسجبو ىلء نوكيت ىلاةقيق رلاةدلملا

 نايانيطيااوءايلا تع منمو موهديسن الاف ىضاهعجب و ضوعءاهلاو ضمان مهو

 لابقيو ٌةضقلاوُتُمر مرلالهشلاتامننم ىمدالا ىض ق دوحوو و نم. ا ااهمال

 ديلا ذي هقعأ اجار دعنا هيففلاعمبت ثيكسلاإ نوصقو تاق هعجبف

 قيام 1 ارق دالآو د يرد داوعأب * هسكَنيشق ىناقاس لاس

 ا فليس ا تملا نأ ةيمألأتو
 ١ 8929 هم ادوس و ةسع

 ٠ .انيضقىدب دانا 7 * انينسَْوفآدقرادلا تَرَ

 تاس لاذ نيون + عمجتو ملل فالق ةمقؤودب تناك عضوا ضو
 ًانلسيدق ةفينحو كولا نلت ىلع مهر وبلط ني ةيلعث دالوأ لقال ةغملج
 اميأانأ لاق فلالا نب : هلال ةيلعت ىفب .ىلعمدقا لفيفالا ديد لاقي تاكو سرافتايوكللا

 رت الافد مناك راف عل سج لاتقللاوزربود- غلا نمناكالفادتفمكل نوك أ 1ك اَنوضَرَ

 011 ا : نان نقي رتبك يام ةنفأطايأ لاقوامهمظتاف'
 ع مخ

 1 1500ج .عوهراضتلا لع الاسترا ىنت قو .عوأ

 0 سس زعم اعوزدلا نم ءاضقلاو دنس عونا

 ا » - يل 5 هد - م

 لع يما ذكرت و #3 ب هلك توم لكو
2 1 

 ا

 ونين : ب 'ىتلقمألايعمامتقلا عج نواس اميصقءاضَقلا نملعنلاولاق
 ا لقاعأ قزابلا ىمَعَت وعصتتلا ضاق نمت ديد وصح نمق نم العمءاضَقلا

 ا جامل لاقءان نهادحا نمتاديأتاداضلا ترثك 1100#

 ل1. 1-11 ليمكفزابلا ذا ىزابلاَىَضقَت + ٌريعابلااوُرَدَباماركل اذا

 تناكراد ىها راف وف وح نانا أمال رادئهلتق ةنيداا,ءانضقلاراد درك دثد دا ىو

 ا / قة دملاءاريم ناك ونازل تراض مهني دىفةناف ودعي تعب هنعهللا ىذرناطالانب رمعل

 | انيموست وديشن لف آو طم اق ان ةرامالاراداهلعج نم ىلع ىهولا لش دامو
1227-0 

 [كطوطفاي ]وقت ؛ءاطيطقالا ييشموتايطقو تا اوطَق ةعسجللاوةاطق هل ددا وهيشم لل كالذي ىف“

 ةاطقلا



 44 ”(ىضق) ءايلاوواولافرخ « فاقلالصف

 ا مروه
 مىلابعت هلوقد مو هماموىنثل !غاطقنا نعم ىلا عبجرئاهك برص ىلع ةغللائَضقو لاف

2 
 قلسارس اى ىلاانضقو ىلانعت هلوقدذمو مالءالاه نموهم أو كلذ َّمح انعم الخ ع 9

 هوك اس هن

 هسملجالؤلوةوقوهو مكاو صال شو اها م الغ مس هانا ىئباقتلأ
 عقب قىأ مولا ني ذاق عقد مماوق كلذ لئمو مش كل مشل أمهم 5 1

 18في كدا وصفا وياي شابس لل وأهل دنال-ف ةئطقدق كاذ نمو 0. ]

 ْن دوثلا اذه تسد ةلو#“ ىضقد-ةفكح امل و قععماضاقتو هند ىَدَتقا وهن وهشام 1

 قد اين افنورظتنالونلإ ومها مهلوفامأو همت مكحأ واهتلمعاذا ارادلا.ذ_هُتنَصَكدقو ||

 ىدمو تامدقدبرينالف ىدقدة لاشك لإ اوضما مدانعمءار لا لاقو نودي ب اوُعْفا خلاك ١

 ىمك د هجاودهجا لوغأ نو راظألالعاعيج ىوُديكفدوهى وقل ثما ذهن هسإوألاقو |

 لوقينأ ةوينلا تاناىوق؟نماذ-هولاه قف واو ةالوى أت ور ور الو "لعبا ةاونتكم ْ

 ىشو ىضاوق موندبا اوقف مولا لنقالاقنو ورنا اوما تيل ناس معروفا ظ

 ىأديدشتلااانممهنباودق ىرهولا « اورد موتا ضاوصَقف « ريق لاق اانا
 هنلاداّدأ ءاضق هند رغلا كَ او نعم فيفا اهاشكوديدشتلاضيأ لالا ىو اهون

 / لا هش ضكَنيدلا هاضاقت باعوا

 اضاَِتلاَلمال رشءاضاقتا د ”هليكو مويءركلا ىضاشت ماذا :117 اجا 0

 قل دس نم يسم واهلي همي قانا

 رونا فيش فاعا

 بقرب الوةيضاقإ 35 ميكو ناعأام رم لور 55 1
0 

 هش ونا ايزا رطقو نفق مودم 1 اءاضقنستوكياضقلا عبرس يطق لسجدو

 ديزو أمد شنأ هاوقو. هاضّقك اًمَكو

 ايان نماهؤاةقح وح نكد * ىباختن ءىتتئيلام لطم 1 ٠

 ناين مل عب واضتقادب رن لقت 57 متاذكك ىضق نمد: غوهماليسإتا لاق

 هيلا جلا او ىَضَدَتلا كلذكو هؤانتو ءوشلاتاهّوءا ةالأو لاتنسي دعمك

 لاك هارد اوف يسبون شلاءاشقاو ىئت

 (نورشعلا برعلاناسل 3 09

 وهاذ_هاهؤاضق هلوق

 ف هطءدضو باوصلا

 هبنك أطخمزبغي حاد ح
 ويسدد



 (ىذق) ' *ةاتلاوواولا فرح + فاقلال د5 017
 نصا. ةةشاطص تكتب جا 4<

 اهلا فيل زعل < :٠

 1 ا انوا هيلع ىذق وىحاحتضقلوق وعم :خار 3 ل ىءهعد روكي دق ون توما هملعانصقا لف ىلاعت

 اهعيرال'
 انلهعىأباكلا فل“ ارسا ىلا انضقو لج وزعهلوقرسفيهب وةمصولاه مئعموهل#ك) و

 ْ لب“ رمان ىلااندضق وىلابعت هل وو ةنماضيأو 0 ون دتيَص لوف ]وعد :ةاجنالا وءادال اىعع وه و

 أ و

 ا | قامت ةوقر كح ىأ ىذقو الخان ًاوهملادا سهم أى أ مالا كلذيل اند قوهلوقو باَكلا ىف

 ا ضار ؤشبلا هنأس كل نيس تأ لبق ن مى هيحو كيلا ىضش, تأ لبق ن منار ةلابلمقتالو

 حوخأىأ نبع ىضدا نم غرك هر ” ا نالف دقو توملا هم هدلعاتملا اىاتولا هيلعابمَو

 0 وم مود و همي يدر «مو ع

 نوادغم زاد لاول ةبحالارن 0 هيربع ضن ل يكد ريثك لهمأ
| 

 :لدو

 ىو ثول ةيذاقاد ابو ىلا بلا بضاقلاوهسأ رامز كح ح ريل كأ

 1 3 ةاوقو هيلع ىذقوءاضق

 000007 ىناضلامآلا الواى ثلا و 0 ةيابصنماهبامىديكْنَك نجم
 د قارغال ان امدشنأ لوقو لع ىتفءانعم

 | ىطقلادارأن وكينأامافئضاسقلا توملاىضقلالاقفهرسسف ضل راردمم
 الهيفراو ىلع : 70 واط فاو وويل نكات ةيزرا تبل

 هموم ءموهو < م

 |ميتلام/ نك ىلطلار ريح َكاباطمتإ * ىلعلا هلئاءتنلخت نكست

 * انفاطو وكتبه و تيمكتلد وقع ددشنأ هلوقو تامءاسقدندف دقو

 - ىاظقلا] اوق دلع ,هنيداتانقاتولانأ 1ن دوك نأامإ رىظق ىءعمؤن وكنا كاامإ

 هةمو

 .:امسقرا لاوهأن ”قرارصلااذا 2 هبحاضنوملأىضَعب لواحد

2 2 

 متوةشتم عر :"اكولتق ىأ هملع ذم الو فوت يبامَ وللا ىذشي أ

 ةيلالاوكن اه تاماذا نطق ّلخارلا ضف مةلاقب ىربا تاق أضاف

 اأو تملا ضامتاكهملع هلأ تسأل الاء هاينصْضدلا اذا

 ىلالكلالاقر للا فرس طا ةداءىناضقو ىلع ىَضَق لاب و

 نانضرَع يملا له كارت ب 0 ققانوقاف ضرغب 0ك ا

 هددق# 2

 ىناضَقااسآلاالوأ ىئدذلا قو #2 ةبابصنمابام دنع

 مه الغ أرماني ن ممتع او لاف ثوركتنبال حمال ّيضةلاكلمانلزناولو لامن لوو



 5 (اسقإ ١ ءايلاوب واولا فرج م« فاقلال دف
| 

 قيد صاف هو مدعاب هيمي لبرلا ىَصقأوةنسسلا لهو ةعاججباّن 056 راينا ىلع طل نا

 ةءوع

 انمَقلا نطور صقيود ءرادلا“ انفاصتل اوصف فاصاكو هنو ئيَسا ورشا نمي ّْ

 مزاخ أن رشبلاه ىعدعانتىأ

 تا وديدوو /ةس م

 3 0 الا 5 انواردعاواضةلاانوطانق- . إبلا

 انعاود عانت اءاصقلاانطام قدمو «انو أ ردقوءاضقلانوطانقبم ىوررو ريصتودئاصٌقلاو

 وصلا لاكن طشتيكسلا نا هركذاسيج .وواسوياردانألا مشابك اموانلوجمفو

 ردصمووةرضةلاراضقلاامأو .ءأدَب ودي "اب لئلا سقو دي سقردسسدلابءاسقلنوكي

 روصةمديعبلا تسنلااضقلاو"اصقو اضم ىذلاىصقاضيأ لاقي و.دءياذا ضان نراجع

 ىقاذكدعملا ةاضقلاو هلوق رسكلادانر يا بزة تارم لا

 0 مول .سمالا ْو ورع ماع 08 ا كلا لاق دى دش لاقت د 00 ةو عقانأ هتيضق ا واصقو و 3
 هسفعهورتك ءاصقلا هزعل و

 اينو نك ا و عا كب رق اذأف كعدأ ىأرصقلاءام_هالكاضلا :

 8 6س دو

 تيهذلاقيو مشرف ومرض  وهوديعب نم مهطاس ىأ اضقلإمهطاسو ميتال مرلط ظ

 رمشلا نمدعبأ َّ ؟كصاقأ ملاعب و هلي انىأهتيصاق ىفهسنمتنكو هتيحان أن الفاصق

 نول مط سانت سوانا وزامالا تامقت ةوماسقأ يمل ىلا بسقنالالزانارلاقيد ١

 لاقفتْسَصَق عج ديد شنلاب ىرافطأ تدم انَقلا ىو ىلاشلا كافى دج وقوم ف |

 نعد بس عوأ لاك نيعشلا لوم ىلع ىاسكلا :لنضيلو اهعيضاق نمد تادارا هنظأ اسكلا |

 هينذأى دعمنا كلون لاقي ليقو فرعضتلا لوح نمةناداصلا فرس فركة قواك با
 ىلحو ا. منع لج لو ةناك يدق ثومالو صق دق نمومألاى ربزباكاق امهم فذ اىأ ١

 دق و ليلف "وش ةننم عطب نأوع دو ٍفئاالات بكب رود ةمداسلا اوةقانلا نذأ فرط فْرَحاصَقلاَو ا

 عارض 8 ل 38 ءءء هةام م ._ٍ +

 . نءةأشلا كا ذكوهندا فرسطن :متعطقا ذاَودعموهةريعبلا تو ِهقلايةراهاصةاو هقاءاصق ا

 لاقو ىدق ًامهضع ركبنأ او 5 ىسئأوومثملسرد ةاشا اناذكوتو هدم ءاوضقةقانودي زفأ '

 دس 9 وه ةعسو . .ِ و

 لاك :نذالا بف هرطةع :وطقمةودقم وئايوقم و اوصقةقانوَو و 1 2 ىدعم و ىدق ريب ايعللا ا

 نذا عطقوسَهلا هريغو ث يللا يذلا لعب رت هاذا نمش نا !لدال ادا | 1

 لف ئدقأريعب اول 4 نأ سافل !ناكوللاق هنن رو ملكي اذكعَو هم هريعب و اوي ةقانلاق ريعبلا أ

 لعفأن الوسايقلا ةنفاوكرتئدقمووصولاقزامناو ىدقأ ل عت لاقيالو قرتهو لا لاق اولوقي ع 5 .. مف ف 9ه- 1 : 5 ا ب / . 5
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 (اصق) ٠١ .ءايلاو.واولا فرح اه فاثلالضف ءال

 200 اههيطقأرملا يف عبق قولا او'[نسنلا نم فِيعصلا قدر لاةناو تقلا

 0 0 زعاشلالارطعلاو ٌرَملاو نطقلاةأرملاا فل هك صو

 | 06 كانا ءايطتلبلا ىرسأ بي وعاش 03 ةيوالانفتو فام

 1 د لاق تجاح واه هر ارملاان هيف ل هد صوخ نمئش5 وشمل لبقو ءاشقوتا اوقع لاو

 داوسلا له مالك ىئاقا ابنة قس دولا دلاليا بشوش ار 2

 بازعا هنأ كس ىممالا لاق ىدلاثم لعدن "ادق مهرد لاقي ىمصالا ء«ىد درلا س مهلا

 دوم نامل اكو هير شواقو 1ر2 واو ناس ماا ىئاق

 نيرا نابع لافراسنأ ًاوريصن ا ودهاشك اهم هاصقأ معسل ئضاققلا اوصقلاو

 لا دوما ضرك نوم اقل اهات دلو ووعمو ءاز لاف مح رومات 13
 وو 000 004 0

 .ء ماشا يسود بصف ضرالاو صاف وهفاوصق وص ةي اصقداسةف [ ئش نع ملك و

 مهين مطلب ايسكةلاوى وسلاح انو ئَفالا ناكل, نالف لاق و تدعاملم د

١ 

 3-92 ع

 ' ١ ىلتتادع | جادت ملم و ووفهانذ ذأ مهم ى سي مهؤامدأقاكتتنواسلا كي دوا

 هلما نأ ئن نمت لا ارشلا هنن مامالاهجَوف اوف برحلا ضرأركسعلا لخداذاوزُعلا

 مسيلا نوع 7 ”ءرهظوابارسللمدرةمنغلا اود شير ناو م-ملالر كسعلا ىلغ قيامدرو اهلع )د

 ظ واولا تاون ماما تناك اذا لة نالءاب واولا هيسف تلق ديعبلا ةيانغلا اٍنّضقل او ئَوْسقلاو

 ٠ لاني نيغتلاف فاك لطف ى ا يلع اهوا دأ ف لعتف ءابلاناكمو اولا تادنأ اك“ ايدوا وتادبأ

 أدق !لصالا ىلعاهورجأف وضعا اولاك دقو لاهانا بانا هتدزولاق هي ويسلوفاَرهمِدِيْسَنا

 | ارقلا لاه ىوصقلا ةودةلانم 59 ايفل وعلا, ةيئاذا لي زغتلا فو ماللاوتفلالابةفضنوكست

 ١ ايلُهلا لثمتيوعتلا نمناك امت يكس لا نبالاو كملي امم ىوقلاو ةئيلل ايل ايقايندلا

 ْ نأالا ف التخيا + يف سل هاو ةعض عمواولا نواقئتسيم-منالءايلانو لأ رتب ةنافايملا :ّ

 واؤلا ل بقامنكسذا سايقلا ىلع دوج رخو زدانوغوزاؤلااو هز هاناو وقل اولازاْلال_هأ

 لوقبىلع ىو صنلاف ىداولا فرطايضقلاو وسلا باعت لاو ايفل نولوقي مهريسغو مشو
 ْ سانا مُسلاو ىصفلاوُديصاقلاوىهاقلاو لدب كولا ةوءلاب ىلا ها لوق نمبلعت

 2011108 6 الك مقألاو ىوصتلاو ديلا ىلا عش عضاوملاو

 ا ناطيشلانأدب ؛ريهنمةديعبلا عيطلا نعةدر دما ٌةيصاقتلاةداتبلا وديصافلاَذُخ أي ناسنالا بث

 طاش



 00 وره ل رواسي ام وأهم 4 2و :

 خم 2 (اشق) 1: .ءايلاو اولا فرح + فاقلالصق

 وهو اسف نكساذا ىَسق أى ارعالا نبا .بايلاوهةدئاز فا دعبافرط عقواذاٌةزمهتيلعلا فرس ||
 0 ءننو هيك 1 كالا لا ا ا /
 ةرابع ملاءاسفامأذهلوق | كاف فرسسي كل ذاوءالعف ىلعءاوسبق لضالا ىف ءاسفامأ فرصني ووذلاعق ىلع مسا لكو لج

 الف 6 *لمكتلا دوعلاْ ا رجلا ءاسقوذلاقيو ل مادلاومشلا سقى رباب ]1

 الا زو وة سا 10 ]

 5 كقُو ةشاوا ف ظقو »بولا ركضت
 دايزنياو 6 مهىف لم * ىيطم اسقىذ ذىلعأب تدعو قدزرفلالاقو ||
 2 7 م هم أ

 05 ا 0 ةوذلاقي

 جالكلا ندب نمْلّصنلاَناكُم د اسك راسم اوصل 2 +دكعم ) 5

 وفئشفملا (انقإ فور صهريسغ عبطوم مد نانو يفوز سيول !ءا-قريزولا اق

 هه ع ه5 و هد ةو<

0 : 

 و مل ع و

 4 0 م١ هس ه م

 يدوم قو تغب دقت يو فر مدون ىلع وفر ٍْ

 لالا شع لاك ىف الكلك ًاروهو يعش وسال ابنانلا هضيشاد ْ

 يي ' هم 5

 ةزعربتك لاق 000-1 و رشق نم ىشق سدو

 9سءعو وود همر * ءم و 2و 1

 قافتل هيض نايت 33 ماريو مولا عد ا تااوحإ ١

 الاه اك وللا ةيططلا لاي م واوا لاو و دحاو"ايلامعايلا ىلا :ارعالانعا 1

 م ؟هج 1

 انيضت لخبر ىذا دادك لج ل بلا نايا كاوال ادرس نيالا وةوشقم ||

 ليس قوعتال 30 0 ىَرخلاراغصووا جنى هوداذق باخ أبآاديعسوألاقأ تتطلان ٍ
- 

 م 92ه

 1وسإل اف ىذا باخالا هنعاشقءاك أ أ لك .الادارأاذاف نما هناك عانس رع دمجو ْ

 تينا فرو نها تان . نموهونانلا/ايلاو هءريغلاقو باتو لاق «بفل عج ئذلا لذا ذل :

 غرس :وهامدا اوسنلا ىلا قاتررو د -.لعوةصؤاردقو :هلصبلا ةقاخفوهوبشالاقزاجلا ف :

 ضن ًاوهو لسعلاب لك نع : روم لكؤ وف هرهق نه حب رضفءوخو عال دعك وهاد ١

 يحسم .رلئدهأ هنأ دسأى أديس ثيدحافو يا :

 هدوهتساع زلم ولا قشكتقا نيا ءاشقلاو صو اكحرحايآلاوار ود ىأ ابا ٌ

 لاو لاق ا ١

 ريبك داون فةيقإو 3 قرأ عدي اوما
7 - 



 هدروأ ملا ىدق نمّوحي هلوق
 ةيييانلا ل اا
 ىرهزالا هدروأو اظذللا
 هظفلاع توقاعمل و

 ىباز ازاطارفذاسق» نم لدمج

 اشينحلا هيءابب رجلا ىعادت
 "لمهملا اه اناشنلاامههفو
 نءلوةنماسقتوقاءلافو
 هسينصمو رك لعفلا

 (اسق) .ايلاف واولا فرح !». فاشثلا لصف 3

 * كود و هةموو و

 ادرج تافعربسم 5 يفي ير ده قد

 : |اهبتركت واول تيلقدامنمو يسلم اين خب الاكرم هردونيدشلا يس

2 

- 

 ٍْ 9 ا رح ملل و قول دب ممم
07 

 وي س ص كس -و

 الاف , تقزاذاوست مهاد تنقدقر كيسة, [هادو يق مهردب قاتلا أيعتلا

 1 ءانينأتىأ د هج زاط نماهذخ وُ وةمسسقش .داحالاهذ مباني أتدانز زل اف“ اللاق ىعشلا ثيدح

 ىجاسكار < ذيدنز روب ألا ةاَقْيمَدِصلاحإهَدِخأتو ةئدر

 59 58 اه ةبرايصلا ىدبأقتاَيسقلاجاص 5 اكمالسلا مص لماوصاهل

 ' ولا قت يفتر ردك نوردن : أ هراصصإل لاه هنأ هلثا دنبعل ايوان

 درع لوقدننو ءاناٌعلا توعرلعلا ورد نكلراللاقفو ةاردلاوس
 دهم و 6 <

 فئازو ىدقاهنم مسمي »* ةماعق تسرب فاودورامو
 3ك

 1 مقردلا اوه ىلا عذالاب ا لاو ىلا مس دل هنعهللا ىذرقيد فلا ةيط+ ىو

 ع تعدو 0

م برضى مق مهرد لوقو ىف باز ءاهناكىمدالالاه اوسقاسقدقو ةيئقك
 1 ءأفوي 17 ن

قوا يمدحنم ةنيابتسيلة درتي تشف
 ١ 0 ات

 1 ئرهوملا فيقو نأ همنم نب ىسكو اريد ايس أاسسقارساوراسو لوذرم ا احلا

 ىمدفهبلفاسكل قفلت قفاكت ةلاطم ناك ولاقرشأ لغز مهنآل ددنع وب لاق فيقثبقاىق

 7 نبا لالالا عضوموه ليقوعضوم د ايزي اسكو سكن خم مهرعاشلافابسق

1 8 0 , 

 انينلاهبءابب راباىداهت 5 ىازيلارذ ةدونبلن 39

 ةبضىب نم لج رآىرهولادشنأو

 .ةعارصقا سقاهاع سراشعتب 5 امير ارز ليا

 ةمرلاوذ لاق ءانهدلا لامر نمل مز الحا ةليقو
 8 هس واق رع

 رانا طا نماهببحو ناسف اان نمءايظلا طق ترس

 1 انابيلا 3 ع ناب نم ٌتافاىْدِكلو اضد أل اقو

 اءاق نمل دام ىلكل هذ تلق اف. هنن ىدقوه ليقدقو اشنأ عضوا سو ةال. تس نبا
90 1 3 0 

 لادبانالىوف أل والاو ذاشزمهلا لا دبإنالدوْزشلا لعل اذهل يقل صالاوههيفةزمهلاو

 فرح

 ا



 ا (اسق)  ءايلاو:اولاف رح #: فاقلال مه

 رءاشلالاق همم 0 ىضمدلا لخير نووي وبنو

 م هووالروو - هسواعإ |“ 1 اوما

 قانا وملابس: 9 مك مي راف عج لمآ 0

يسا ديدشتلا هن : زاك لوقت ماعلا نوقعيلا قرار عماو
 رضخ ًارماطت راضلاو هد

 ْ ':ليقمنا لاق" لجرلا لب وطراة لارض ن وألا
 ٠ عابعلب ,

شو عضو همن 6-30 اه ىلع تضقان# الاف تارع الابر حر: راقلا لبو
 

 دال اق لدز مت رو اواؤاهتمرثك ًامالءاءلاومالاءجنالواو نعال امه مهيلعا

 ةيزقلاوكني رقه !لاقيو ىدفذلا لع ةؤمهلا ندوواؤلا ع نموءايلان منوكتن أ مالت
 ا

21 

 2 نخل فشلا ىرا اوقلاواَتس :« ودق كف الكم" انقل

 | نبا (ققإ) مادارا وانو كغ اذوب يموت رقلا ناو لش
-_ 

 ىلارعالا نبات قتلا سد ىأ اذه زق اس :,لاقي ةريغ هل وابا .

 قوممتاضيأ ناييصاة بولا ٌةلاوفارعالا نبا اوس دعب نيتي 077

 تاز قاهعجو اباحة وا لارتفاع اتفه ولا ل ايرشملا

 بص ساق ”رخحو يش لك قد البلا ةلاوءاَسقو وو تالاف واتس ايلا (انإلا ْ

 فعلم وأ كلذدنعب نم مكبولق تق ىلا هند اوقف كناونأ لاق داش تيل يلق لصرأو ظ
 هنمع ؤشلناوةج رلاويآلا باهذ للا فدو فلا لا وأتت :نسعوكدمو .تناكتغللا ف

 نزلا لا : مبنأل اف ومد ثوبا خو عودلاو خفاء فوتون هي 5 2

 ةسفيلحول أل متساو اق ”وهفانبعو دَمثاةونسقو سكن تلقلا ينيك دوس نا: ان 3 ]
3 

 لاق امق وذ ىسق اعبي ذ علا اهميلواهتو سقف ةندزالا لاو ا ندلاقف ةنزالافةوسقلا |

 هيلا قفار اناا * علا ماعلا فيصل نوم و 5 رلا
 رى © م ةمضده

 ةيسق ةيشعو هيفرطمالديددشلا ىلا ماعلا كاف د وعالاو ناوخلثم تدصأو *|

 ىلوأ املا لوقو كرب لاق ةدرانأ
 ه6 د6 سب مس هس هع 7ةةس

 هدسق ةنسانفعلانأ ٠ ايفر #2 هيرب مبك نورا

 0. - هدم سا2© هم

 الويلات #2 هير ةرطم انرطمم . ْ

 رص هل !ةدباكمةاساقملاو ةلّطلاةييدنشةي أ "يلم رةنيدغل اة اوذأع :رلاماشل سيل ىثأ|

 0 م دك سد

 لاق ديدي مقيوقو ردوأ ب سندي دانت قالي ويوم قانا ذب دندسشلا|

 [تريسلا ركاب و

 هبتك ”لمكتلا ىف طيض

 لوي
٠ 



 طيضاذ_هديزأىنأ هلوق
 همكم هرتكو مكحنا

7 

 (ارق) ءايلاو قاولا رحم فاقلا لصف 370

 امتنع وقابل نعي .ةيرق ىلا وفيسضلاٌىِرهاهناو ىرقلا ئه بلط فار ةًأوفارتقاو
 هناو فيضلا ارك نإ لاقو نادل نعةيبخالا اشور الو ا ارسقمو ف يملا

 ءرقا ذلاتد رق ىرهوملا فايضالاي رغلام اوفيسشلا كرمان وفايضاللءارقسك

 كرم لاو تددس تما ثرصقف افلا ترسمكسم ا ذاهبلا تنانحأ ءارقو لة هلك لاثم
 ١ ا 0 :ًكاوفيضلا هيف ىرشي انا ىرشملاوحاسعلا فو اهيففيانشلا ىرظي ىلا ةَعصَقلا

 : رعاشا ىربْننادشنأو
 هةموو 26 قمن هم موس و رول ع رع

 لاقل هنارثمف ضو 5 امدزبب رعشلارونعلؤبتىح

 دشنأوىارعالا نب |نعرودلا كرا

 5 لابحلاوىراقلا ف نمتو 0 قره درولا ىمهتالسف ىرت

 يراك فنتوهاوواراعم هلع كاك لاول اال ن ءاهتاهمأ نابلأ وقد ممن نعي

 ظ فارعالابانعلذرت كاذكالا اوي اويهوا ذاوانيممالااو رن اورحتا ذم هنا ىأ ل ابطاو
 1 04 رسعو أف وأ ةعبضكن م فضلا ىَرق ن مهي قوام لكءاهري ف روصةم ىرشملا ىفايعللا لاق و

 ا سيو نوع للا اودقناو رقاب نونو م”: رغاشلالوقمنمو
 0 .. .٠ , يبارعالانباءدشنأ لوقو ُفايضلاا هيرشي ىلا نانملا ىلا حلاص

 رهسترا ١ مهضرق ىو مديد لاقف رسسف « راو َنياَسلا صور ىضقأو «

 ياسو فار نأ ىلع ضرب عارذام-هلوط ندوب سسكلايرقلاو
 ٠ لإ 000 وي

 0 ورب منام أ عنرازتل دسم نواهنوكبن دب بتال
 ب + رقلا نءزبعو ب وقع هاكحازكهدوعلا س ًارديفنوكيفدقبامهيلاهاف :رطدثيوذ وذي درقلا طسو

 1 انهي عتسوعا ارذامهلوطتا دوي ةيرقلا لوي نأ همكح ناكو لاق وقوه ىذلاردضلاب

 دووم دوريا هنت :ليعق ىلعفيرَقل وحاصل و اذك

 ٠ اكو ًارقبالا لبةةسسسملا فنولوةيالو لاق ديزاحلا ع نعت أرقى ةغلباّكَلا ٌتيرقو تيكسلا

 اهانيهنأ ىلعو ديزولأ ىحاك ةغاتن ركن أ ىلعاذهلدفهديس الافق ب , رقمه يعصب لعُت

 ال ليفاك ةيرقمل بيق تيضق ظفا تاك اشامل تير قنأ كلذو تأ رك نعلادبألابةرغملا تي 0

 يذلا تسومالعأ نانا راك ليقو كلذ هشام 5-5 لادم راقلا 1

 | ئرهوماداز ٍنارعالا هبحترهظلارضخالازاقنملا لي وطلا لجزلاريصةاارئاطلا اهديراقلاو

 نمو



 8 (ارق)  ةايلاو واولافرح » فاقلالصف

 هي2ياسْا فرغ راو هريغو ضضوح نمءاملايف عقم ىرملاو ةارغمل ليقوم ادا ةيفأ

 املاهسنىرشي ثلا عضومل ا ارقلاو ءاملادءنرش دخلا ال انرتلا بقال قو ءانللا|

 ثددح قو ىراقملااههجبو ةارقملا ىف غرشي غرتبلا نمهسنف رشي مف ضوح بش قارُعلاو

 هلت ثلا ىركلاق عبوات ىركومتباركى ع كاخألاٌ أل ٌرامهسسنعمللا يشوع
 لاف او ارت نيخ مالذسلا اهنلع 206 هلع نان هنأ 5 7 : 1

 4 رخىبنإلانقثةعملا 3 رتفّتتوعهنا ل محارم ثق ماش دقو اهغمتلاك لقوا ْ

 عضولاوهو لساٌةرسقلاوقرفوما فيولا عمضاأ ل
 ذا اد قم هقركو يرو قيرطلا لس نعل ارعالا نبا نابي لك صراعماءامديف عمتجي ىلا

 مح املكو رولو اشلون ورطلا نكن ناسا لانتاج 0

 قذشف تب هرقو ضوحلاىءاملا مج كلذكواهقذ ثا م

 مي 9200 وايشا هش تغمباذاىرُةسلاترف 7 داهم وجا

 ةةئساواهجرئاملا عقلا 0 هوىرت ة فانا ت ا رو 5 ا

 دفاتر عبو شوكلا فرج يقو سورا ادا كيلو

 ىدءحلالوقةيرق ذا |

 عادزلا ةيرقااندهك + بيهم واشمايأ نمو |

 هه ةمرلا ىذلوق اير ارقلادهاشو
 2-8 ةقس ص ه2

 وسلا هناي صوان اع 5 اهيسن نايرقءادعأن يت "ع هننإر

 لمد واغملافءا رثأك راهم لاعب هذ ارفتاذَيضُوَر رو سقثيد خيو

 لعق .ءارقارءاشم ٠ نيل الاوعَ همه نيلعنلاكسهنا نامل ىديزيب لست نلا |

 قوفنوكيان«بشللا نمفاطتناو هلا هيدر هذ نأت درأ نامنلا للانقفا هاا عاب

 سود مص حاصءزاب همضوو علا ل ثمامسهف ضرالاب الأ أتفق :رالاذ سعف اذاةنادارأركيلا|

 ةضو دزلا لاو را نمار فاس لافو عا النابت ئ راو لب ابحان

 ىلا ماهر ع نسا تيد ىو ركتمالاوهوناز 37 ءارقأوت ود يرق عم اوةاشريغي وف رالاثاذكعا

 اوعرناسط ثردح فاو ءامملا هيف عقب ىذلا ض :ونللا ةارقملاو ردا ًاضوتي دنعقف نام رشم 1
 ان 8 0 ع - 27 , تي ب 4 0 11 م < ب عا دش

 ىئارقت تاو هفاضأ ءارقو ىوق بف يسضلا ىَرقو ىرط تزؤو: ىركاهددتساو املا ىراخت أنار
 م ضخ 8 - 2-٠

 عمجاامىرقملاو ةارقملا هلوق

 لالا ىفاطبضاذك هلا

 رسكلابمكح او حامتلاو
 سوماقلاةراسعو ىَرام

 (ةارقملاوىرقملاو) هحرشو

 امهكفبهناهقاسس ححيرص

 امهيفرسسكلاب باوصلاو
 ها هريغو حاعصأا صنوهأك

 ف ىرقملاتطمض ن كلو

 ةيابنلا سن ضعبو لصالا
 ى الارع دم

 دحملا عمسايقلا و جفلاب

 3 طمض نعال ضف

 هيت مورشك



 ىف طء_ضاذك ىرقو هلوق

 بيذدهئلاو مكحملاو لصالا
 دحلا قاطو ىرتاك ريسكلاب

 هيف دينك 2 ملأ طيش

 (ارق)/ :٠ .ءايلاو واولا فرج .« . فاقلال صف 0

 م ' لو الا اؤظ قتلا سلام عمل ايسلا ظغفا ل متسسا نافعاسنالا ام دمكوتلار

 ةييش اامأو عاستاهوضواذهفكثاشوٍتنأكلوقك ُك ”اسنوىرقلالوقثو ةلؤسمةب رقنم

 ل ظل رهاط هالفد يكوتلاامأو اهلاننااومواهبناك املهلاوس حمد نعت بمس امنالف

 لأ سنا هنأ م السلا هسيلعمسويبالا ونعذت ممن اكف ةباحالا هتداع نم سل نم ىلءلاوسلاب

 د :هقلااهقطنألا لأسول ى ريما ميمستىفا هانكاذهو م-هاوق ةصص هن أل !لاجلاوتاداجلا

 2 يتلا ىلا ومهتبانلعجوىلاعتهلوقو ى يرةعجلا وباودسا هن داعن مم تاأسول فيكف

 5 لاو بسن ناكوماشلاليقوسدقلا تيه راما ىرشلا باج لا لاق : 5 :رهاظ ىرقا مف

 كانت رق 3 ىلع فطعاذهو دازولا مالا ىلا امس ىداو نمنوحاةهالاوناكف "هل دتمىرق

 م 0 يأ فري : مدل بسنلاو م ونادي منكسر ايس ناكحرتا

 ميرال بنام غاز صفو و رقت نأ ارأم مهضعب لوقو سوبلوق ف ىورقو

 بلعث هد نا رعاشلا لوقو رصملا
 ى يجر داش دوه و ا هع 9 هما هند

 قي وى ضنلاو نمساعوف هوقو * ةيورقه شي روهسن تمر

 اهيا .رقلاىلاةبوسنما أ ىدنع م ع :رقلاَةن ورقلا لاق فورسف

 3 :رمااوؤن مارد يمتع ةةراإ نم داتا يسب دئرلا ىداو

 8 عمت ىلءثيدح فو امن ودصةيىأامن ا جا لمأنإل ىلاعت هنن اهفرش

 اوىداوملاوى ذل لهأ هيا نعي ىرألا ل هأ نمد كير ورق هنا لاو هلك أد فب

 ص ايقلاو سول بهذ موو سا. ةريغ ىلع دب , هلا ىلا ب و نم ىورقلاولاق نيا لهأ نود

 متم للا ةيرقو فئاليلاو ةكموييعْتي ب رقلا ن ودلع اضع .رقلاو فرك

 20 ع 00

 8 الهال ةيدبللهأوةرشاسل راقلا لهألا «وةعماملا رشا نارا رابقلاو

 هزل كأسرتلا ارهطظ يللا تن :رئاوةيواباد وةبرَدلا لري ىذلا ىأ داب ؛ وراك فا و

 | ع 5 رق ضو قءاملا ضرما 111116 ريبيعبلاو مابا

 ماو ةصاخ .رعشلا ىف لعفب ىرقرعشلا زوبع وبي ديلا لافو هتف ىوقواب رق ضوملا

 أ 37 ميلا طويلا ةارألاو ' يرق ميلا يرام اذكو نيئهقلا وردك ىر رق «نملا كلذ

5 
 هيف

85 



 ا (ارق) ءانلاو اولا فرخ 3 فاّقلالضف

 غرفماب لانو دوكذلا
 و ت.9) و! سوم

 بتكمملا تاوريقل وهل انك 5 اهيولط دنع مثلا قراورغأ

4 

 ليخدَناوَرمملا ثدللالاف قا اوسآلا ىلا ناو ريس ودع : تاط.تشلا نإ دهام منغ تيدلاقو

 لاَقُكشنملا سيقلاورعا عجول انعم وركسعلا ملف ءنوهي

 لاعرلااهبارمس اتاك ناو ريق تاذةراغو

 مجمل وا تود ىرورك بشع * تضاف لوشملا مرنم نحو 1

 لاو رحال اود و 3 5 ىلععضومقرورفلاورهوملا

 امرونالةنونم فرورق ىرب نبأ لأق هن ومش د *« اهنا رو رمو ىرورك نب 5

 ةيرقلا نمالءوعقت وكيت زوج وهتعبتتاذاءىشلا تورق نملعلتاهنو ىلعوتأ لاقد لَو
 دشنأو ىرو رس ةلزنعةعش ما ةرمصلاا عانشماو

 اذا ارطاذرطيدنسلالآو 5 كرورق عر اذالوخأ

 ثيدلافو ناو اورق لحنا راو اعممالا لولو امو هيف رانيتضيبلاد لج مظعينأةورقلاو

 دابا اور رق ىلع كور و هنلغت ناك امواهخأ لو أ ىلعىأ اغا رقت .رئال

 فاو»ق+ مث نمو ةسيئاسع ةروسكملا بي ذولا "عمات ارضملاتاتغل ب رقلاوةب ٌرَعلاَهدِمسْنن|

 لاهريغال فاقلا حفني رقلا ىف لبقو امكرقو تك لوب رتتعت وعانودف يتلا للا

 نمالتعم'اذلا فب لعق نمل نيهناعامتللكللا نبا ةردانتءان ىرفاهعم ءوأطخ ف اقلاريدكو

 ف عمسيلولافءاشقو ةوشقوءاكشو ةؤكشو »اكو ةوكر لما دودم ناكل اعف قعواولا وابل

 ةفورعمتي لا ئرطؤملا ' سايق ىلعان اجى وو يرو وك توك الاربصقلااذه يجي ن م
 ىهتقرحاف للا ةيرقب ع ءانينالا نمايزنت ا ثيدتسحلاىفو: 'ساننقي نع ىلع ىرقلا عسجلاو

 فو ندملانلعقاطت دقو عايشلا وةشالاو نك املا مةنرَهلا ورق عنج ااهتنت اه

 ىرقلااهلك أيتءمو لو هيلع لضلوشرلاةنندم ىهىرشلا لع أنة ربت رم تنذنلا

 اهيفاك تلا ةيزرقلا لثثساو ىلاسعت هلوقو هئانكن منودصي وندم نم اهله ىدبأ ل تقام

 لعفلا ل عوزصتخافةب:رقلالهأديربامناو راّضتخالاو م الكلا عاستا ىلع :اينامناهن وشل اق

 هيشتلاو عاستالا ناعم ثالثا نهى عنيا لاك“ انههناكول لالا ىفالماعتاك ام ةمرقلاف

 ةدامؤ عقوىرورسف هلوق

 هبتك هلدبىرورش ل هج
 م.نوككتم

 اذك ملا ناكلاعذ ىلءهلوق

 ىعملاواضيأب يذلا
 هفته هتكو - او



 لصالا ىفاذكب شأهلوق

 بيذهتلافىذااو مكحلاو

 هسيفتم مرتك تشأ

 حلاروظلا َناورَتلاَوةلوق
 'رلوكتلا ف طمشضا مم

 دا قلظأو تيدملاو

 نامصسك حراشلالاسقف
 هبنك هلنيأن مرظنياو
 ىويعم

 اذكح موس تءداو هلوق

 هىينصم ينكر رحو لصالاب

 (ارق) ٠ ءايلاو واولافرخ نه. فاقلال هذ 5

 ذم والوش ومار نامعل ازافمالسراثددح و نك ةياايسلا 2 نأ

 >> . 4 هيض هه

 لوفأ نش رقتسافئشزنمؤملا تاهمأة ع غلب هلع هللا ئي طرز شي دح هنشنؤ

 كب -:لفشن ةيداا هثنو نكنتماربخ قالو مسوهيلعهتلا ىلضدتنا لور
 » م

 .* رعاشلالاقرتهظلاارّقلاو اهلا , راف دخعاولاو لاه تولساصلا سانا م وع ولاق
 س وموره

 ! م رذاعبابلااركْر مقرها 5 ىئتوهديذإنابلامهْحاْنأ

 ا كلاملاق“ 'ناورقؤءارفأه جو ىلابعللا نع ناورقو نار وم اطر

 00 ةهنه ةارلارودصلاو ملجأ « .نفلتوائاوز 5
| 

 وهو للا ول ايهانت اهدالو أت دارأ نهرقد اولا تكد نق تا اهدالو أ فارس ٌةاايدارأ

 ( ارق تالا دزهناوهد ارتقلاليوطىرقأ ل حو 3 اورق عمج وروظلاناوُرقلاو ىرورَلا

 ! هو * قش ره اوكري تشم هي ا رار ماتسس هلي قطع دراكولا
 ١ اك امو ئرتاك لاس تارا لابتل ىرقأ لج لقت الو لاق ارقلا ةنسرهظلا ةديدشلل

 7 لا مزلاذا كرف ىار ءالانبا اه :روط ةمكتحالاارقو ىنايملا نءروضةمىركىرقد#قلو

 ءحر ىعدالا ىرقلابلطَقَرفأوىرقلا مز :رلىَرقأ اودارق ةىعشااذاىرفأو«لعإللو

 ظ ايالاومالبلاو بلاوءالقلاو للا وءارلاو ئرقلاوهءارغلا وألا هدير طولا داعىأ ءاوزقىلا

 ابا ا عواو شتا لش سعف راو اةينعلا رد ةلاهيءاسفاورَقلاو سشلاءزوضءابآلاو

 1 تق لافوذلاقل أ ئى> ىالسرّتا ارعأ ىف لاقل يمثنبا لكؤيىذلا عرلاارقلا ىبارعالا
 ١ نمترثكلا ناو وربقلاو ةيدابلااممسا عفى عىرقو ةعتسوراخ قو مالس ف نكا ىأ كامل ّج
 1 ٠ 11'>ههشه 11

 |١ ناعنأو ا ةلئاقلااههضو شيلا ءارلا عشب ناو نات ديردزا لاق .ناظقمللان زو ىلءوهو

 100 ا ا
 برز 7

 ظ 8 ع 0 شدا غع ناوريعلا ف بلعُت

 5 .هئامزقموتلادُر ,ةلدعلا 3 هناطلس ن مرو اصعب َتدْسوأ 4 هناوريقت اقاتناف
3 2 ٍ- 0 30 

 1 | ىننعطلا ةغئانلا لاك و

 6 نو وعدك :

 0ك 1 بَكَسَماهناَح اس تاوريقاهأ 31 اهتتدار آلاموسةيداعو

1 

 4 | ىسبباتيدماندرحصيدأ بسب وي رغاذهورابغلا ْناوَرعلاَو هبذولا + ننا لاق
 3 531 ا 1

 3 قي دن



 تكيقع سو

 انك (ارق) هايلاو قاولا فرج .* , فاقلا لصق
--2329993777>7- 

 تاكل ةغابم ورث اوةورلاوةورقلا فار ءالابا ورق الرابلا املا يو 51

 م 08ه

 موقلا تيأروداو يرقو دبس اوورق ىلع لازاملاقب دحاو ب رطىلءيثلكىرقلاو ورقلاو
 وه يملا ذأ عوق تفوز ذأ !مالسافو 000 . لطفا اورق ىلع ْ

 حبني ةعببرن ةلتعشي دح قوى كرد رقد و :رقاهدحاؤدعاو و اود :ارط ملا ءارقأ رعشن ا

 ىلعهتضرعىنأال اللافرعشوهشرقهتل ا لبو هيلعدتلا لص تال اوسرء الامل نآرقلا

 اهو ىلعَاذااد جوارك ضرالا تديبصأو لقالا لثموهر عشه سلفرعتتلاءارقأ |

 وَلا ثيللا د دصقاوردسلااركو رطملااهةّيطاذااد_حاواًورَق صرالاٌتكرتلاق.وءاملاأ]|

 «ادصقانقلا فنان !مهلاوركا د دشنأو ىداوُح د سما شوا وركورفا هيلا بورق كلوقردصم

 لاف باغ ن يبدد هناك اذه نممارأودد سنا لاق ئرجسهلا نعميرفدنعطمارقو |

 انالف تشي ناسنالا لاقي ثيللا هعيش ءازيقاويماللارقؤا و تابعا ىلع مورو 8
 ءةم # سن بوس ءوص

 اوزكدالبلا تورو قيسشبا سم ىراق دنيشنأو رع داليدس ىف وداوقب ا

 لمرالارةببستبا ضأ ل ضرأ نم رخل هب اذا نامت ناار ١

 تالف معو هرغىلاهزوجت م ناكم از ْرَمنأو هو اهيفتريس ضرالا تورك
 1 هده ا

 هريمعت ىف هب هوم هل ميسو عامتالا نموهوادخاوادجاو مد. هبتر رم مهتي رق تنساو مترف ظ

 مهردن مهأ وةك ئثلنعدعاصعممهردلانأ ارك نأد هرثملادعاصق .هردهت خمس أ اوقىلابقف

 مهضعيلاقو ىنامتأال ئثدع أيس تورقم الأ هتلعفي ن غلا يندأب تربخ ؟كنكلوةدانزو ْ

 نناند باسات ءيتتاذا ضرالا بورق ىممالا: ةيَوقَِيرق ضرالاهذبه رْفَيسستازامأ
 ع هع 5و ه-_ٍ 2 ايم ع 1

 دشنأو ءارثأونانرف هعجب وضاي رلاىلاءابملاىرجيىَرقلاو اورئاهوراناذأ
 رعي نأهتلأ أنت القبتت روت ساو ىأءايملاَثي رقت لوقتو »ع لاجل رن لاكم | أ

 عدد

 مموعبشت نمانلا ورقي لاسم ةنمذخأهللاءادهُّمىأ هضرأىنهقلا ىراوقسانلاوثي داو

 ول غاوُق ىلع ار تبكمىدتالارك دنيا ىتل العا ن ماج امد نهر مدهلاعأىلانورطتفا]

 ءالؤه ىنايعلل لاق سانلا نمنو اصله راسقلا لبقو سك اونو سك انو سراوفوسزافأ

 رشوأريخضنا هنالاودبشاذاق ضعي لاوحأ م وضعت عسي هنالهتلادو متى ضرالا هللا ىراوق

 كثبدح هيمو نسراومكرك دىمد الف طدووهش يح ذاش عج وهوراقمهدجاو ب هودقف|
 . و 1 1

 ادكح نابسلاا ىلءهلوق

 هيي هتك امويف هل مهم



 لصالا ىف اذكك تشافهلوق

 حاصلا ىفىذلاو فاكلاب

 ندلتساف سورعلا حان

 هىجعم تك لالتسالا

 (ارق) ءاملاو واولا فرح د فاّقلا لصف 0

 أ ظوفشلاو دعو أ لاق 5 ذاوقاسوعجبوليلقلام هوة هلا لاذلابسانلا نتي اننا ورعوأ
 ش الا ءاذفأ عما روت ءاهركذ دةئلق ىفلاسنو هيلغهللا ىلص يبا لوقونلا دل

 سوو أ ناتو ب ارت هبارسشلاوءاملاو نيعلا ف عقي انوه , َةاَذق ع هب ىَّذَقلاو دسم

 ااوأ 0 طاهيكبلاو عيا عنق ههبتن مم داق هداف لف وو كيرم ءانتج ا تادارأ كلف

 ْ يقل ىلءىضغين الفل قيونيغلا"اذْكَ ةبث بواقلا قدانسف نيوام جالو لئماذه دبع

1 

 ىو هجن عتتلا حرت يد لاىفو باقل دسم اوللاىلعتكساذا

 ا 0 1 نم ةنيفو هبمهربعب نو سانلا بويع نمريغسصلا ىرب نمل الم هيرمض هنيعف عدلان 2

طقشم داكيال ىذلا ضرالا نمورَْلا (ارق) ري ا ا
 ' هع

- 06 9 3 1 

 02 | سرعت لاو عدول شو طوول وبلا ضو شور لورق باو ئىش

 000 عطر 1 :رتمغتل | ضوحلا نمهمفغ رغم

 2 مالا نورك ىم 23
 اا اولا

 ١ 3 000

 : نمح ةقورلاوا «الامدرترهنلا له لد وطضوحور لاو ىرهوتلا مك ضوح بنج

 ساكو تدم فلا اددرالاقفد رو هملاتلسرأ امد عم م تدَدَخَقَو

 نبأ منا اولافدّدرب 7 ريغص "انو در ليقو ةيقدش و رقي "رمل 11 ورقلاو شخ

 ميكا 00 0س ه وه

 ا ريسصعلا هيف لع ريقاوه ل بقو هيقدش و رقت اهلصأ ل قو "لخلالةساورسقلا

 9 ةرصعملا ل سمو ورع 8 ريغصلاءانالا اوهلقو خّدشلا 1-0000
 3 عما م

 روبل ب ىشعالاْ لاه هلل ءفالوةارقألاو
 171 وس روم هءدو 2 لل كاع

 : - صصاعلاوورَشلاَنبتنأو نط اال

 0 الزقاورقلا ف تيمأ6 ٠ اهيفقوواراكرببيسامهل . رجا نبا لاقؤ

 ع قل نال تنسف نركينأ عصب ىر روندلا لاه لضلاو رك لارغ مدد اكردللاة زج تفضي

 1 ا اا عا كيلوت ىرهافبا ةيزمشمو هانا اةووارنوكيأل

 ' ا 1 راضعورة نم ترج اع اك ةذفاالاغيإ هموصْحَلتْنا
 م. ًَّ

 | سرت 0 رصاغلاو ورشا نيبتنأو 0 ىلا كرف وسال راع ةرصعغملا نعي

 ..دق دعو

 و و قر رأوا وخال نقف عنا باكل رققلاو هسيفذشيفرقتي
06 

 ' دكت ------

 رد ىناوزلزومسمميس واو عستلاو عب هب نموا هد ؤاولا معة ورقاديز



 ٠ (ىذث) . .ءايلاوواولا فرخ + فاقلال ضف

 اهكألاسإ

 اهاذقال ذب تا“ ا مضيف موب فرط ءاذتفاد ىذه نيمو

 عاهيبشتب 'رعلا ترثك ًادقوةضاغإ !ٌسنأمث هنيع تفاذارث اطلا ىو ذتقالاسةناه :ارصن نوكيا

 داموا هن الراغب ةلس نب د #ت مهر هرعاشلاعَو هبقربلا |

 ميك ىكء قري نمل هل 5 9 لآ ىلع قربى بسإيالأ : ا

 54 8 عجهموقلاورإ و ريطلا» ءاذتقاَتعَل

 رون يدمج لاقوأ

 0 عمو 5 0 0 ١ ظ

 وم م

 . ماتا هاوأ 4 الر 1 ا 8

 ل 0 : هيل

 لطخالا لاق ىدقِبا رشلا ىذقدقوو«قلعتيفانإلا

 ألا اريسأ هفدسق بايشالو. ف الاف يدوب ىَقلا سيو 1
0 

 ةم م»#

 ىرشالْث يح نمناطيغلا تما رش بحال ازاهاذق نكسحاو. 5

 نمي ري ئثوهىفامعلا لاق روسو لتي قزدلعا هئاشلاوٌةقانلاتق ارمامىَتسلاَو

 لمس ةرهطل مةدالولا دبا رشم يشل نا فيلا يسر تلا رقت ١

 نت لكو ذلك لكلا يام امزعتقلاف فلا تدار يزسقتت الاتدوتاشالرهطلا

 ىذقتىهفةاشلاَتَّدقلاقي قذفت الكو ينل لك اضيألاقيوىنايعللا لاق ىذثت

 لارا تاير لمفلادب برت نيخاهجب رزماشاي تقلأاذال بق راهجر نماضاي تقل ذا

 لذا عربا 0 اهات دعنا سائلا ىذاك قوق رعاشلا

 قأ اذاةيذاكتَدقلابقو كتف دقوليلقلا مهليقوضانلا نمد رطبامروأٌياقلاو

 ننال معلا لا ذااجنأ اورسعو ًاركذ :ولادااول اذلاكل اي اذهو اوم ًادقتب داملالهأ نمموق

 (نوريشعلا برعلاناسأ - 0)

 يووم

 ترايدقىذقت هسفمع تدق ىمدالا ءاذؤأ وكذا هع وةدخا وداد لاعب و ديدشتلا هريغ

 حاعضاو ليلاوذرق
 بوذسهتلا فداوراذكه

 هيسنو ساسالا ىفهاورو
 ربدمىل#للا واضي دى.

 عطسيداكدق عب ملاوهنام <

0 

 ىيمافةغل نم ىعالوق
 ىسينعف ورك

 لضالاف اذكاوم أ هلوق
 مكسحناو سوماقلا ىف ىذلاو

 رهش أ لوال او"لههملا لادلا دي ز وأ اهاكح دقو لاف ىنابمصالا ةزج نب ىلع هراتتع ىذلا | د هو ىرب

 هييفعف ورك اومقلأ



 مكن اىفىذلااوم خلوق
 هيتك اوم سوماقلاو
 ودعم

 لسا نيسعلاقي ه-:موهلوق

 بقءسذهتلاىفهدر وأازه

 ريعال ددشم اهاذقوهلوق

 1 هعت* وبنك

 8 (ىذن) ... ءايلاوواولافرس اه: تاقلالضفا 00+
 8 ا هم م

 ةودكووادقو ىدكى دك رطلاوءاوشلا فكل ذنوكية لا رلافماتلابيطدقوُد

 تيل 1 1 ا ا ير قحواذسكو

 م ةند زوأا قيود ئدقتلفعب رلابيط عبط ناك اذاديزونأل ا .ةنار

 رداوقاوفحب وخال رطل سانا مةيداقلا لسيقو ”ليلقة عاج ىأ سانلان يدق

 3 1 ذوقلاتو ةيداسلا نم اوم دقموق أ اذ ةيداقث دل قواك ىدطت ىونتَق

 7 00 هو ءادقاو ىدقدي زوبأ ديزوألافام ظوذحلاو يقال لاذ

 :بااذإي دقو برشلاو لاو رذسلا نم مودشلاودسقلا بارعالانبا نودي وهب

 فما ةماقتسا اذا وردس نممدقاذا ىَدقأ و ورعوأ توملاغلب و نسا اذااضنأ ىدقأونيدلا

 1 سوى هن ونبي ىفدالا ديك مبانى فاقلارسكب خر ىدق نموهم

 نكن 1 ل ددنأو سوقدانو بوق ديقو ف اقلارسكب

 يملا قل كوول سم 3 تع ألا اذا تادف نكت

 اداه هيباالةتما '؛ مرش نب ةنده لاكو
2 

 0 2 ب 6 , درئانا نا ألا يعل عن 5 هنوذثلم ل ثوملااماذا فاو

 ل 6

 ْ واج لمس اون قاسكلا تعمس «دسعولأ ءيثلاردق دعداكدد ,قوداقو ىدق ىرهزالا لاق

 وج لو وشل ةئيركلا قوثلا نمئهوءارغلا لاق فينلاوهودوأدنقو

 17 ا دق .نالواولا لع لج انناولاك بالكلا هللاشب ىذلا عضوملااذهوهُدقوءديس

 ماا

 أ : ئذقوءاذفأ هس عيودبىّرامو نيعلافعقي ءانكذتلا (ئنن) قاد ق نم

 د اط ةاذقلا نوكتد ا ذوجدقو ىلا ةاذّقلاو - اذهلا عبي ىَدَقاا لْذم #2 تلم

00 

 هَ

 حا موعد هد «#- معاهد دو
 اق ثدقواهيةراصوأى نقلا اهف عقود و يذق ى دق: هديعتي دق قوىَدقلا نم

 1 4 3 هّئيعىذكوىابءللا لوفادده ص مُر راو ضلت ةَدقواشاذكتفل ىو يت فوات 7

 | تيرتئاةااجبتفا يزول ان اهنمدبجر أ يغالدد_كماهاذو ىلا قلها ذفأو

 يذق لح ر رود دقن علا هدم رىىدقلا اهتم
 لاهو .ةاذكهنيعف تظقماذا لت ىلعنيعل

ِ 

0 
 1 1 |ىذبةلا ىلع ان 114 رثأة يذلا مذا ستيع تادف للا

 1 ىَدَقلاا نفراصاذاىَدْقَت هب تيذقلاهو ءابيلا خفي كديعىذةباموس كبضيال مالا

 جاه

 | ركعأوك :ةرهزالا لاق ايلا ةدي ستنقل ,وةففعتيذق ىهفىدبقت هنيع تيذث يللا

 3 مل 1

 هريع



 ارغسي ورفض هلسشوو ضع ةنؤقليلاؤج رعب زادت نخر رهو لاكن جلا3 نأ
 بالا بيعيالول تلف تان ناو: نونلا وآسالا فذ ا الع عم ةنالو رق نع

 ةد حاولا و نايا اوصو هنماطاغاذ_هلاف يضل يلعرخ :رغصلو ئزقوفلا لوفد

 قلاب وذالا انتل وايل ساو ارز اري غص اف ناني رطاولاتا ىاخنأ 3 --
 لي همر م

 هر هس.سو 5< 0

 كاشي افلا ول لام (تضفارداو دك او 1-1 رسالات تف رات 1

 ةناولالا وهدمسس نا اهبتا |ندقولاق متر زادففو درعم غض 1 :اوكلأ :رغزالا هدد

 لايت يدان :
 سها 8 ىل 7

 ةمءسد همس 5 ٠.7 «سو ةردسد 4/6 /

 نةلزتمانمناوخلالاق انيمي انعلأ سب ناكن م م © هي هجن

 م هيد 5

 لحرلا ناك اذاثمالا ايفا ودم دد مد سفأ ةناسنالا فوات 065
 #«) هم سمو 6< ْ

 عسي ىذلاءاثنلا صودا (اذق) هع هع ةياكجن هو ردت ني قلتي حلا يق

 مه اك ال

 هءتنتستام ةودقل اوةوُدَعلاهدسسناهيىدتشانةودقو ةوذقلاقيءادتقالا ف « رصتهنمأ

 ةدقلا 3 ءايلاءبتكيت قفط ىدلعااو ايل انضمت يرقلا شكلا اهتيفواولات يلق |
* 

 وذ ىرادوةلظحوتةوانسوةوظحد الق ىلإ ثمود قوةو دو ودق ىكلانقبة ودق ْ

 نبا هيىدتقي ةودقتالفلاةب وألا ةود.اوهيىدتقادقو رادقنونلرادتوذ وراد 1

 3 ,راجال ودح 1 هراب هال اور ًآديدابجال اود سخأ هيداق د الن الفلاقب مدع وودَلا تارعألا :

2 

 بشك اهفى أنين دق و دهفذُخ لاقي يذلا يقلاواهاكلالط أ فز َرباذاكلذو :

 زر روح 0 ٠ نمهدخ ايلا م واملع وهدم وق رظلا اسس زآهنبادهنتدقَكو

 يم لاشي < هسرف هب رود قت نلف ع رسأانان اق ىدشي ش فلا ىَدَق وه اذهب نود رعشلاف

 قدع نمد بع ولأ ع رس نعبد دقت و ىدر ةىلع تيد دقت هاو ةريسلا نس هن راب أدر 3-7

 اقول هش يره نيا هنشلم قه داي "اعتسا سرفا اىدقتوىدعتلانسرغلا

 هتمعئاذا قءعدلك دك دنقل ب رسكلابى دوار قاىدشي ىلا رون عطا اوما

 نزشل فر ئبادشنأو 00 لقى عيدك هوردقلا ةادكت مه لاقت ة سلة

 ةهءم 6

 لاك ديزل ن عتو دقوا دق ماعط ذهل و ههلاقاك اذان كاقب 7 ىننتلا ليد

 ماعطوه دبس نإ هتحارو هم هطَبيطأامىأن الف اعطى امو ىاوادقلا مالنا لدياذو

 هه

 ءايلاعبتكي ةودق عجب هلوق

 نع بيدهتلا ةرامعى هه

  هميعم هيتكركي ىأ



 اذك جلا َواَرْغيرْرْغا هلوق
 هلعلووكحملاو لصالاب

 هعبضت# هتك ازغاو وْرْعا

 باوصا اوهزبركلاودلوق
 انقناسللاو هلمكلا فاك
 ١ نب رك ةدام فو

 وهو ةريزكلا سوماقلا
 هييععم شك ًاطخوفي رث

 (اننن) ءايلاو واولاف رح 5 فاقلالذؤ 6 ١

 ١ ّح ا لضالا ىلع هب هباؤاح تلقت سن وهن : ومس لاق هم همفثدثملا 8 اره بدنا 00

 تنشناو لاق .ةملكلا هذ هفرعي نرعلا لكسلو لاق ب برغعلا نعباطخخاوبأ
 همم 5

 هيأ نعسابملا اذ ءركبوبأ فربخ أو ىلعوأ لاق 3 ريو دخول نكي [ثرحنيوردم

 م 1 فدو ءاوسنواوقي مهما ةدمعوبأ فرب ادج اوافزجإلاةوباقمل ثم سأل

 0 0 كام ةديبع لأن علو>الا نع نسوا هد شن امامافلاقءاوسانعمو

 .٠ ع م هو سء مى م جات ساع

 2 0 ىوتقملباًاساليلخ قاف * هلك كلك كياليلَخ لدم
 أو 4 او دهقتا ىو ههذ ..هو

 وموت سأو وخداع نمور قولوا

 م ة”و 7 ه2>- دو م

 ص نويفوكلاورا جاو تحاك وار دورغا لعسفلاو ولازم دغما واسس أورد

 ىلا

 2 .لقْأَف :رااواوق :لداكوكرا برعلا لوق ميه ذاق ل عزايادلاو نأ الو ذوعدو

 لاق هن اكرهاظملا هيلع ل زير هذ بصتتاهنا هيف لوقا ف3 عتمرسغ 0 والتلخ ضنا 00

 سوو هدعتساومذختادقفالياخذ تان د رئالأ د زيت

 لاقف هترتشاف اكولماهجوز ناك ةأ ها نع ةيتعنبهقئادنع دقن ديدع لئسو لاق هلريطتالو

 ا. ةمدا اوقلاو هثمدضسا ىأدنوتقا حاكشلا ىلءامهفهتقتعأ ناو امس. قرف هنوتقانا

 اا نيب ,.رغلا نمقتبلا د هتمرغءائبلااذهنال ا زهذأش اذ هوهتدكسا ىأىورهلا

 اوذفخ ندم وتشمل اولا قلىلاوبسن هتمدخمأ وول بر وَلا
 اولا ارعالا نبا نوب جود مل صالاونوودقملاسووتَْملجراولاةفةبسسنلا

 انج ابونا الاغوار ارعالا نبا (انق)

 ذاقلا باعلان ال باك فد زوبأ انمضميلاهمضاذاهلكماتحؤاو.عدانعوماسقو

 مضخم ووعنملا وعملا بقتل لا ارعإلانباةأَمممضرأو ره هاهدمثنللا اهرشكو

 وعلا 0-0 2 لااا ار ناو 0 وبما لاعو

 و سو

 أ هلام ادم ساروا كد 0 0
1 
 ا

 بالا هيدمشتا ”تينناوخلالانا اخس اوةدعاسزب سةثددح قو .-س .رفلا د: ءكنوابلاو

 هو 1 هور
 ةناوغل# ”ديساو صارقلاوأ غوبابلا اولا هذيسذبا نانا زنون *ههااونالعفاهيزوو

 4 تاس نييك ف :

 ه0 سس ةح راج وين الف ,ةوصجم +٠ كفالسمم رج سيسوع ع . هيج بحس دم مهادم

 | نا ارظطالا د ىفمدولوقك هز ورضلا ىلعهلعا و هرعش ال اريل 4 ا عادوا الع عم و

 ةماس



 4 (اتك) ٠ ءايلاو:واولا فرح و :فاقلال صف

 تاس اقلاىد أن انك عم 03 ام ريشا نيح ٌكماود
 2 2 "ت0

| 
| 
 نيب عضومو ةئيذللان عضو ةنا هطوم*ايةو دنس نبا ةزيذهلا نييلق ىربن :ةغل ىلءاذهو ئرهزالا

 مسدس و ف /يف طيران ولواو لقت ريه آر انهار لاه ةفرعفبالو فريسة صبا ذا

 وزعأ توزع لش تمدد ى أى ةمو اونقو:ةأتوتقدقو ةماعلا اق ىاب قأ

 مهمدكيىأ كول او: ةيوهلوةنثيللا مهامكدقو ةلوأملاةم دب نسحوُدعلالبقو ىو اَوَْغ |
 سول و دو 5

 اسلئاو ولا اوك سحأ « الر مو سعا ىلا 1 هشنأو|

 بوتستهدب ”ءايلاديدشتو يلا غ ذب وتعمد اولاو مادا مهب ةيئاقلاو بابلااذهىثللالاك | ْ

 قعمل ا لوقددهاشىرينالاقاهتارّداملَع ال اير عدم اولاقاكردضموهو تلال

 تارئوتأل اكو ىذسا اذاءانقث اانغن الست وعيار كفل زاخلانغضوةدؤ ل

 هع ع همم 7 2 5 0 #ثهدوها هرسو ا :

 لاق اهامةياهاقؤاهامعي نابل | اع دقو ه تعج اذاهترشقاو عاملات درتعالوقي ئرفعملا تءعن

 2 6 دو سو 85-2 5-5 34 هد وممن

 كتم اف غل. انا هصصع : ا

 قومك ىلاح * لوك قرأ مص هلال

 لاق موثاكرو ر غلاف ةبسنا»ايف يقنع والاف

 انيوَتقَمْما لاك جها# 2 ب ةراندعوواندد 3 00 ا

 دشنأو ني رع اولا ني ودعم ب صنلاو رض غلا فو نووتمم'املا تفذخ تونا يعن اذأو

 ليمعابل و "ودم حدو ما ووتر غلاة (وقك نزلي

 ءهمم هي هاهم هع

 ناوقيما "لكى فدل #2 اوت مة ورع ْ

 لاس وتقمن الروسي وشمل عبرللا كرام را انوغابأن أدي ز ىأو ل طفلا نعازتو

 تيمكلا لام نوط املج نيالا وتتطلع ذوءاسلاو5 ارملا هادو اون هاك نيوتصَم

 كيرلا لك لاقي هدو مادخل اة :اووقلاو توتا مكسلأ

 نب وقعت رسوب وع قدهمو در الرمق اولا و-نالاق عج اوذاتثالاو
 9 7 2 هم

 تر هو ني_ةهمتد 1 نوع ءالوه لاش: نأ حول كلذك تناكؤلذات ا ار2لتلذوأ انارعا

| 

 لاق نس .رعتالاو ىرعش لا ةلزغب هيو لس ىعوأ لاق 5320107 نع 1

 الا نوكعالا كالا ىفلان باك نود ءلانقي نأهنت ىديقلا تفز جا !زتهه ف سسامقلا ناكو

 «تمفوذخلا عججااذهنا لعبل بسنلا ةدازا ىلع ةلالدارتعجن وكن ن يروم ف تجا ماللاثأ |
 ا

 قاذك ملا اندد_مت هلوق

 فزوزلا حرش فو لدالا
 هيتك اندعوأو اندت-هف
 يدعم

 ادا لا تعجاذاو هلوق

 اضيأآبيذّمااو لصالاب
 هويفعهو تك

 لصالا ىفاذك ةرهضنءاهلوق
 نبا ساسالا ىف ىذلاو
 تاني دتصملاق وةدوه

 ةميفقم ويك ةمرص

 اذك تيءكلالاك ةلوق
 اًضَيأٍثيذهلاو لصالا
 هنتك هلاك سم4 آوةمن ود

 معمم



 "يلمكشلا ىفاذك ايم'انالا هلوق

 بيذ علا ىف لثمو اطوبضم
 هيتكاسانالاه_.ةنأزهغ
 ويعم

 (ابق) ءاملاو واولا فرخ #2 نفاؤلاو ءافلا لد ا

 مة سو

 والا دوتمت وانو ذمكيال منا ىرتالأ ةلاححالا يف مهفاوُذالممنالاهب ولن ىأءابلا

 قل متساكاذاو ٌلكَوَس ىلا ريف لعهد لادن اكس اهيفنيذئالاو ب لفا تعا دتعاونك نا م-منال

 لاق 0 غن هءانشم حرك كس لدي خذو ل وز ةلوقو 'ةابلا ناكم

 | ار والد و كسحفف كديلخداو كاَضَع قلأو هلوق ل2 نم جاج لا

 خان ةىاعأ نال ةلايمقولب) هال ع نمار عىلذخ لو ةولكمو تأنآ عسل :نمىأث انآ عض ف
 لع قاد

 ١ ا 7 يف

9 

 8 ونا( رهتتأنىكت ديرما (ان) غب( فاقلالدف)

 ْ 0 وهتينج ىأاوبقدويقارفدعلاو نارفعإلاٌثومقور عون هعباصأب

 عام الشلال نموت كمل ىذلا بايثلا نمدودمهابقلاو نيتفسشاانيبام مانعا دوَشلاو

 1 عطقى أ ة شت بولا اذه تق لاقي فانعلان ءءانق 0 واوراق عمباودنارط
 9 هس 0 همس

 1 0 * روثلا فصندم رلاوذ لاقت ءابقسنل د وهسيل»ءانقَىَقَ و'ابقهمم

 تدني يف وينو فتم رك ديما و « لاه نأءاطعثب دح ىف ىورو

 . ” وسم اوشا كلذلسدل دصسملا نإ لاف دصمملادو قة لْيق ب اعّشلا ىف

 ْ | مند 0 وت فكل رجا ءاطعل لق ىلاطخخ|لاقوىو رهلاءاو 000

 لن نبك لاشبالو لاق ةعوذرم ى أ هوب ءابقشااو هته فرى أنبا

 > همومك ود

 ٠ ا اور ند برتذامقلاو «ةيايقي ىتل رتز هع ناك امو# مشو يعتز بقل

 ٍْإ َ ٍ : ١ 3 : وراك اج يا ًاذاانالفلجرلاىكّبوْئشلا سوفت

| 

 >2 ما مدعو

 ا ١ 1 0 !بقاوز مه سأرلاتاهمأ ف #2 اببئانإلا تبث ىبةتناو

 ٍ مل نزلوقيةنيدملا لدهأو مطلب كلا ىلا 031 يتمالك نم هلوق قرع لافو

 همدوم ل د ء-

 ةؤمقمقرب ليلخلا لاف مضااوم لاول 8 قمل القال نكو هعضاذاهونقي فر اامقدقو ةوبق

 | دا || واولا نم ضؤعءاهلاو بابلا اد هنمنوكج نآله<دتدنم اذاذاسشلاُةبقو م هدم ى 1

 | مكدعةاشلاةبقبار ءالازداونىفو ثمل ةقلا ةءارفلا قاب طأث اذ نشركلا التطتبة وع هو

 | ورماتلا كذا اا 38 اهو بيذلافو .هعمةرهتزار تحامئالا ايياقلاو

 لأ لاك هعمجتورغسم اطففت لازما اهل اوددعب و ةوننوءابن او فرقا يرام نوما

9 

 | ا 1 : | نا اربطلا ىفابنم ىوصءماق فص وورعاشلا

 كماود



 9 (ايف) .٠٠ .. هايلاو واولافرح .«. ءاغلا لسن

 ندا ناعر رعت

 لكل اورهابألا نمل نوريصي 5 نينا اوقات عورلاموببكر بو

رجا فوه لون امولل ىذا يوويسلا توت ق دبس: ىلع اوزهابالا نعطي ئأ ا
 با 

 وهدا دكس,ءاوولاك هس و ل تدأذا هل تجّلُعلا فوه كلذكو همأنظبفوهو سكلاافو ا

 براق عما لئلاكتوكنامغ اواذ- هىلع د سول ا ٠

 د دل

 ١ مأ أون دكثيسلا لاند 8 ب يلا

 طيس لا ركل ال هباسشنأ ا موا_«.ناكسح ثيح نم كلذزاج ولاك 0000

 نالفْكلوةكلذك ياوةحزساعلانك نهواهريبغالو باين عوَْسمودنالسرلا نال

 ئأهيلعدؤكيْذأ اذه ىلع مزليالذ باص نم بصا اوهراوغأ نمراغفتوكيدقةنالا لبجاف

 لاقول بدنا ىأةيفايلاع 'ّ

 ٠ لسَو نمورانغ ن ملاح لكى ع ءلاندنعطسل سرملا انف نسل نانا

 هلوقل ةمواش نه درس قدام هوان راس ف ف | ىف اشملا فذح ىللاعن دوك.دقوانيدارأ اف |||

 "نزعل متأ ها لوق <: ةخررشاف باشاك

0-0 

 م اوولس !» هدا د هل همه 8. هرءا راش انج 3 1
 اعدحانالا تان تس ظعالفأ « لف عذج ق ىدبغلا اوبلصومت: ناز ةقاقلا

 دوقنأونلخ ني أ
 ه مو 2 26

 :د لاوحأ هناك ىفا اره ننال 5 هدوع برق أتاك نم ن من لهو

 نيث الث ودب نفاق فيد ولا الارق رظوئ>نيالاق لا ةثالث ؟عمدارألولاةف

 : هلوفامأؤلاوحأ ةث ”الثدعب هريس واهل ةلاوجأ ةث الث قَع بقع قارهش

 عيذالادب زتئبدور بتمسك ٠ انئكتاشلا دكر 1 ا

 ةياعداش ”وئأهيايثبح رخدل ارقكت ابطل اسي قه هوى أت ابا دحيف ضرالان ريدر

 ىوذهجقلعتماذأ فزااف هتيز زى هموق ةىع رقت ىلاعت لوقو هيلع داو ىأ هيف صو

 تارعالا ضعبل اوقوتايلغلا دف تان اك نري ىأريعضلا نما هال
 2 ا
 بيو حدي مام نم »* بامان قاف

 عضوم ىف لمتساواهيلا مه و وأدام مةمانحتالاما اها ويم لج ىدحا تان مالدي ارينا

4 



 (انف)' ٠ :ءايلاو واولا فزت. ءافلالضف 6

 لاخلا ىدلازازمعلا نب نسقلاقانقةحب ارت ىو ةيبرعلاةأرملا ةونفلاوتيذ علاريثك ىأ

 0 عزاول ساما مقيم 5 اهئاون دانس ىهاحب

 ف يشن .قفاوكأ ةوفَصِب ص ايبا ذناثمهلوقنم اهلزن رن !ةقفا رهتعأ (ئافعلملاه

 ظ ةدض جماعه (اهف) معآ تردي ذه ذا ىمهال لا

 5 ا ةمعدسمب مضت ذااهقلاقبو سانلا نموا اهقاألا ىرهزالا ارواقم

 يدم راق اانافبج ابطا يامي كيذا ولا عه نزال سعر ظ هتان
 اد

 / 1 جمل نأ. أو قوزع ةؤشلا ةق جلوب[ لاقو 5 200 وريد دن ىءاهاففل ومسك ور حامصلا قو

 ةلجافغا بنش لعدم وهب ”ايعبتكم» انلارننكق 0 ولا لاابسسلا جفاني

نيرا وعلا بارا. 5 ٌةرعاظ الفمالاذأ عبر رلاهيتَو ا
 1 ب انس زا 

 : 3 1 | سصفاك ع
 0 ل اهرب تن ابره لبس

 0 0 رودرا رادغ رسم راب وددلا

 27 : 1 ا اعلا اه لوايماب واو 3-7

 55 ا 1 ١ اد : 5 7 ا نموا

 اف ورك ال رخَنَهَف 000 قب سلو ولازم سا

 |[ 3 اعف“ تو زاذلا طسوورادلا ل خاذىأرادلا قهتئادبعْك لو ةك لخا دعم قأتو طس طسو
0 

 ارغألاالاقو للا عوذج يلع هلا للا عوُم ىف مكتلصالرب زعل ليزتلا فو

 ديالا 00 ثيكسلا نبا لاقوَنهعمىأ او نْيقرَملاَلعَجو هلوقف
36 

 "1 بكتلا لدفتو وح ىلا 5 كسر فو ءارناوو
 م ا سا

 0 نادل زاب وسع 37 يقم ع وا اهنع عقدي مكئلاونأ لاو

 د 0 مكراكي ى أ يفاك وردي ى عت ةوق قارا ايالخ عمدارأ
 1 و5 موع + هد هد هس) 8 يوم

 ل / ( بْعِرأ تسل سدس نعاهبّنكلو 2 روس نعاجفبغراو
 3 د

 0 بوزعهللاوهو رانلا ىلعن 7 م كرو قأراثلا نع كرونأ نلاعت هلوقىف ل قو اهيبغرأىأ

 ديزوانالا قمل لوقتاهولاربدق:رتئامو فرت وءاعواوهو لضذاح فرح ىرتوملالافد

 عزرا ه1 نود رك قر لوقا لان سنو معو ربك افك لاورادلا ف

 لوعشسيل



 عه (قق) ٠١ يلام راو فرب .« هلالي
 موتانا [تنل اة نامل تنتغ ٌةاَنقّددجاولازوصةماتفلاو هنوططتالوأ ا

 مودم

 مطالب ا لملف نوعلا تانك

 هنمدختب لبقو .ظارقة يحك اهبنزوب طيرارق نم ذي كي لامر + بنو نرصتوه لوقو |
 لاملااهاعربلقأو عنب الا نسق ضرالا ىل< عفت علا ف تبنت ةشي ثدي ىه ليقود

 ديئازلال وق هدثنأ هنأ ىبارعالا نبا نغ سابعلاوأ ىو رو مال مالا مقأو ْ

 "يلمكتلافاصعلابلصهلوق ل. اهات أ دقتقا توق «: اهامددقب برضا بلص |
 هميبصم هدثك اصعلا مخ 0

 3 رامي د دمع رخفارشيلا ا

 وهرانملا اها تبنى أاهانفأدققاتيل هلوقامأو .تابنلا نسب ريضلك اهيعربنال مصاب اهدا
 ةينافأ اهتدب_باو طاختاوهف نيس اذاف امط .رمادامتننىلاف "الا يد ريزغت سيبك

 ةو2

 تذع وهام لات دس .اكنوبيفةمايقلا ثيدحرفو بلعتلا ب نعوهاضيأ لاقي 3 جلع

 ةغباتلالوقتبالاىنافالا دهاش ىربنبا لاق وغلاو تاما اِ_هب رس ىهواةنركش

 أ

 را انوا أر
 دوس»

 لصالاءاذك نالسف هلوق ٍناذأو لمرق نم اعيبشاذا 5 العمال ىييالنالف

 لدقلا قت رخص اعاو ظ ىلا اللات هان اكراغص بع نعني ل
 ملامل ملا سوماقلا ىف

 هيشوأتاينلا نم طسنب

 مقاتل رعاشلا 1 بولا ىصانع تحت تلااذا 5 اهل بيسان
 نيعبصالاب لفي ىذلا لسفلاب

 قد نيلامحالا الك ىلعو

 ناىذتقمو تعشاعمش

 أ ىع ودان ادق بابضلا# و

 ضسردمىناو 'الاولاق ”يووطلادقا نيباضاتيبلااذهنأىب ارعالإ نارك ذ ذوك يزيل ْ

 نذألاصفيف رك دندن أهبأ اودفئى رهو ار ؟؟ دام ىلعة انامل ثم ةناف ناك اذاوةينافأ اهندحاو |

 نأةيئاثك ىنافالا لد او رعءاشلالوقىربنءادشنأو نا اسف عبهلاوةرقيلاةاذ :ةلاولصأ5 ةزمهَلاَوَددئاَر ازءابلا نال ا
100 

 ةروسكم ىناذالا نوكت
 اندسوماقلا ف تظدضو لاب هيلع عين م د# قات ة رد و يس

 قدا هنن وو رسكلاب 3 اكلذىور هبمرعشلا ةثيث مانا يمال ناقول ىفارعشو
 زرلفهلجبايو ىر 0 كلذكور علا نادك نونذاهرعشل ىأاونةةأ نما اولاَعفَدخالا له روهجامأ واق ىلا ,ءالا

 ميكن 4 هامل هسا سوم

 ١ 0 هنو ءاينقر اوف ةأرما كار ءإلا نبأ ن نعيوروواولا.ناننئالاتاذ ىهاغلاوش

 (ثورشعلا برعلا كاسل - ء(



 ١ 0 ١ .ايلآو واولا قر“ ب ءافلا لصف 2

 هين لامعا 0 اح 0 دحدسع 3 رف كد و 0 ك ىوملا ىلَء

 0 «1 ١٠ !ذ

 0 كلا( 1
 :ةاقؤناننألا سيد لافلام

 لاشك 2320 1 وا
0 

 نس 53 اوئالتلا هتان اكاد ل وعم هناكَ روما هأظخ اذن وش
 49 اي “ري

 تان 0-2 ,دابللق نيش اكترا رات تيدح و 0 ار

 8 579 يتلا ةااةقاةسانار ار اقبل الان متت ةيئانلا ةئانلا ترتسم او

 1 نسال لف دم لأ م و زدصلاال مالاةمناي نمي راذلا ماما ههنا ةدايزو

 ا 1
 التام طالب عدل ردو ناس أمه جبل لاك و قو قروك ذ ذموقو

 1 تراهن ىطقأ ىلا تيهانتاذ ننألا قفار ادا نأ كالذ 1 5

 ْ رار اهدنا قت اود رافال طبول ناسا اعلن
 | ككاو نهانا طرك امال كناك اذاءاسبلا نم هزمهلالاد,إنالءاننملدناهتزمهو

 ل لاق لاا انة ساو ىو مارال نوكب زو بلاد قنيداددخبلا نس

 لانكا ملال انا نسال نالوا دح أ عمسنال نرش الوش اذاهو
 ىك ٠١ ها

 مهلمملَشي انفي ىنيتأل مدن اورؤلانا ولأ ىلع تاجا ةنمألاو نانفالا"هليوطلاوأ

 / زو طولا ”31و نسا نان [جبارعالا با ا

 هنأ نرخ اما 2 هال ىأنماك ردمالى أ لئابقلاءانفأ نمل رو وك و ودع

 وناناءانفأ نمالؤهلاني م0 كامن اونانفلل نسل ل ترلاشن لول أملا ظ

 8 0 قرهرملا ايمو نم عر 0 و نئاذلا"انف نمل حرالناولا

 2 مقر اراطاراكنلال ا طادخلا مط مل ليلا ذا سانا

 ثا و عم مهطشتو مهران سانلا»نف أ كلذكو لاما رتاسقل ترابا اوتعستا اذا ءاَوتم

 ش 1م هرمنا نمور نفود سارا وهنغ ا

 | 0 ااجتكا لدنيا أوةارادما ةناملاو ةسينأ ىلعءان ذلا عمت و

 لةورتلابلا هنرعمومز 0 يو كود
 .اهدلئاكنيومتلا قاضيا #4 هدف هلو زانق

 ]| ني ةولوتيادأ ةنوئاشنال همس وئالوك اوشن علف كداب كاوا

 ها

 الو



 0 (ينك) ٠١ .ءايلاو واؤلافرس ء ءافلال دف

 مهتالتاذامهميلفو موقلا توأفو تبقاعىلا ترطتو هوجو تلمأن اذا مالت دقو تيكسبلا نبا |

 :الثلاو لةءامت درت ذا يلق هيل أمل ةعف لج رلاتسلقلاقيدي زو ارا قع فمالفوأ ظ

 ءامالىتلا ىهلسقو تا زو تمل ىأريخ لكن عتيل نال ضرالان موف ةالقلاو ةرالا

 ءاروصلا نه ليقوهرفءامالا تغلب اماهرثكأ اوغلو رمل هلقأو عيل, لا افا

 7 ظ روث يدمج لاق لقو لفوق العباو ةعشاولا ا
 ةالقلا لاقي و نضرالا نمثل« لاقي ةئلكمتناكناو سين الواهبتامالو تالق ليما د

 لوةتبرغلا تععبو ىرهزالا لاك :الّقىلا وراصاذام .وقلا لذأوئنا يف سيل تلاقي .وتسسملا |

 ب دفرمللا داكن وعرب أاذك ةسجان نمئالَدلانولَْش مهواذك ءامىعنالفونبلزن ان[

 ىلع لقالفلا عج وسأرلا ىلا الكلا عل نماهيفامبلتو اهيعراهؤالتفا وةسمملا كلن نمأ
7 

 ديزولأدشنأو معو ىمع ل ثم لوعف ْ

 و ومصاأو س و تسجد

 9 دوهمباق رلا اطال 35 امو عيضا مصرا كو و

 وهو هو“
 ءالفأام ودن مالم 5 وُقالةصيصُت اجيال :

 وهىذااالق عجءالفأامنالامثأ اىلع . كحال "لمنال العض الفأس دلهدسنبا لاو

 5 ىقوةرخجادنعنوكت ةمضخ*اطقر* افتح يافألا هيلا و ةالولاىلاان رصانيلفأو تالق عجب

 نألعذالت تحرخاذاق بايْصلاَ ةرحد نع نوكت ب اودى فال ةيلاف قو سفانلا ديس

 د اولابعببانع اذه لثم ريض دانا ىلكمجب قالا ةيلافم و آلاقيف ةلاتال حرا َسّصلا

 ىلاوةلااهعجورظتني رشلا لوالالثم برضي ىاقألا ةيلافمكشأ ل اوةنبرعلا ىبارعالا نسا لاق

 ىاذك لا ىةلعفلاو هلوق. |! * 20 0 ا :
 0 لضالا ََت راقعلااهءا رون أل عةرخب ا ىفتي ؤراذاف تايملاو براقعلا ف اأن طقرسفانملاك ةانه ىشو

 ئثلا (ىسف) هحرشو | ىهليقو ..ناف ةووفانقعارك نعزدان عي َيفلعفلاو قبلا ضيقت (ننإل تانمللاو

 ةغالا ىههذه (ىضرك) عرقة حرت لاو بعكن ثرشلب ةغل
 ىفعاركىح(و)ةروهشملا

 ها .ف بولا نايهلا دج نم عقلا 27 اوبراض نئانكلا فاما

 سنس (ىس) لثم ىفيا 12 0
 هىبعتم هكر دان وهو كامتووههانفأ ًاوئط تاغل فذ ىنهع ىف ولاق مهماهستينقامل ةسرلا ىلا م (يديأب اوي رضىأ

 لصف ىلا نهنم مره هلوق ف ورشأ قمر رع ءاشق 1 قالب رحل ىفاضءيمهضغل ى :اىأاوناغتو اضع مهضعب ّىفأال دق 3 مولا
 ةذسأا نممور ل ىاقلا



 لصالا,اذك اطل اوهلوق

 هن دحاولهتلا ىظملا هلعلو

 نمامدةمنوك»و ةاطح
 ءاسنلاو ل_صالاوريسخأت
 ىظحلاتايلاغلا نهللاقي

 هانعفاطلاامأو ىلاوغلاو

 بيذهتلاعجارو لهتلا ماظع
 هتمةداملاهلهتسلف
 هعيفصد ورك اندئع

 (الف)  ءايلاو واولا فرح « ءافلالصف و

 لهن لاف شاناعتل لقال ارا لذ هيالفلا ىشو ادهكتالا دبا ةزمهلا لدفن دارأ

 كمل قادم كر * لقاهئارابثأاذا

 لاقةبواعممي دحىفو نيت ستار قت اووهلاعت لمقلاع نمةسأرت سلو

 +. هنملحقلاذخأو رشلا ىلا نموه لدا َلهملََدقفكنع هُعَدصاعلا نيديعسا

 1 ىلاوقلاو ُتايلافلانهللا.ةبءاسنلا واظحلاو نيذهتلا لذي نأ جاتصهلرعشال عاصالا

 ظ بزركيدعمنبورع

 ا ىنيافاذا تايلاغلا“ 2 ا« ماغتلاك هاي ًّظ

 ' | اوتاتتن رضاع اهني عمعلاالاًمثتسا ام-هادح ا فذخ- نين 5 0 ,افدارأ

 روضملا الا املالاهحر ا نونا ماب تسيل ولعفالةءاق وو :اءزهنال

 ٍنيِفوأالقالُم »* ىنأدبألىذلاتولبأ يلا سولار

 : ءانوتلاىدح ا هداق نو را مك ارقلا ضعي ًارقاذسه ىلع وف ذخ ىننيفوحدارأ

 0ر1 هال قبور اذه اقم نينسلا ىدحاوافادحأ مْ ال

 : اق كيرلا تبر وبينما اضعيولباهضعتت "6 تكتحارجلا تلانقتو نكرم

 1 ةمرلاوذ لاقى امتنا منافاقمَد

 0000 رار نعمتك « !مذلصُنوَلبالظو كات

 هته شيا و هعطقو هن ركل للا مالو ضو را ئهانت نعئور و

 | عابس ٠1 رعاشلا لاه هسأرتب ارفانا خوان داكت رواد عراف

 ىالفتسااذا فيلا هيلفأ * نانا طاارا 86

 3 نيادتنأب همأرهبتبر شوز فيسابلتو عينا قلو مطساذا لذ د ىبا ارعالا نبا

 -. روكا ضيا مالا لَو #3 نانا ةن-سلأب : مهطاخت ىرب

 ىناعد ذا 0 هليل «قاالثتسااذا نسا, هلق رخ الافو
 »هم د

 راهن كادت ذبزنئذعتيدشلاو رك اوندح تقوم وامهاأْباذلا كو

 اوت ناسا تندع فو جطقالاذانول جدع ل تعال الق ورفاسا ذا لج رلاال ىلرعالا نبأ

 اهلل اقي نيكتلاول اه ةعطاقةمُشو بسك ى أ ةيلاف ةطيل نهاعطاق ناكامجمذلا ضماامهنعدقلا
 2" تنوي 7

 ع نءهسيرغوهناعمتج .رضداوهنر بدت اذارعشلات لف ؤدح رذقسا ذا هتك مدىّرموةلاغلا

 نا



 5 (الفإ..+ ٠٠:.اءايلاو اولا يفرح #*ْ عادم

 لية قجرثكن ماطفلا لص نوما ذإر لا ككلاقي ديد 7 بيانا أ

 فصي ةئيطحلا لاف ءايراذاءالفولا ,هب اييلتغنو نفدانذ وق: .::ةلوق هنسو قتشم جملا

 سيت طاب رلا فالف يَ 3 هاد عسل هفاموُديعس : 0 الجنا
 ةم26.

 ىلنلاثزع نية لاو ها ةلذكو ىماعل بدبس ٍ

 عر اعين | انيفاديَسامالَْمفاالإ #١ ادبأد سات هلال م سلو ٠ انو

 كي - هددو

 افلا دانت تان تمطسزارك يس ن1 ودلال ادم عرهملا تول تيكلانب

 نكد لاعْمِظْشي أ قدْدي هنال ىرهوبللا لاق مظفاذارهملاو شاول او
٠ 

 وودسو 2 هم وءدومو هذوور_يث”2 وهء ل

 هيغرربطي قلخنا نعم 3 هسرتواقو هوانا ناك ل واج |

 *مضصااس

 مرادنب عشاجملاف و و ربل قاف تاقف تف توم 31 اذاو تددش املا تهقفا ذوب

 8ع وس

 همة رمادا * يشافي ع .

 ا

0 
 تيد فورا تاذالوأ ياهي رغملارهلاولقلا نكس راك |

 عج اوةؤدعوودعاولاقاك ةولكت اللاولاه دقو ضرب يزذاارم علا رانيا

 ىئ ربوادشنأ اورههل افرك ذ ددقو لث اعقيلص أو اءاطّخ ل ئم اضأ اىدذتوءانما دهر «الثأ

 2 شذ دن للت عجفيستل

 ماو نابقعلا اهي زم لك قامءالفأ 3 0 نيج كنب اننا يهده

نك اكد ردك الدخلة جالو رك هوبا
 دا

 ه5 . ولالا 00 هو

 و 2 قار 5-5 ف له دخلا 1

 : يمس ف من ايفا ١

 هعمو هع - 3 هه 8وم<

 اراه دقسياو أودي 3 حصان وعم ريوانتى ذو( : 04

 دارولوبلاتنتاهمأن ءتشباو .نهدالو أرك أ يلا ترم انءملاب فق ةقتتؤأرسف ٍ

 مم. ةم هم 95ه

 ٠ و ةيالفعيل + وهوا قب هس 58 ًارالفو وأ تاذتيلة مو لمس .رفد نو لاقل لعلا 0

 لاق برت ل رع

 2-2 مم 2 -- هع ه>قرع همس

 انك ىج ايلا يسع #* : اووي لد عم» # :اينأ زمان عما بع
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 ؛(الفإ ءاننلاو واؤلاف رح * ع« ءاذل!ل ضو خا

 ظ يبيك ءامذف فالغود وضخاملاةقانلاوأ ءاسفنلا نمار نط. انوفا نإ

 دكح درثالا تود بلع نعمينهلءاماملاو عضو وهلا زمدملاٌققدسعوأ: اكد

 | تاكا واطول واول و بوعي <

 ا وعن ١ لش وك يهزم عا اهاقفو ىو ١

 |[ 215 .اًقومباودكوث ملاك ىرهوملا قوفةجرتف هدي نءاءركذ

 ! الاتايالاءئانه ف دندن التالا و رعانأ ل ان لو كلارا هناك ىف ىفا اريسنلا

 | بئرا يا قناع نقلا رمال ى هلا ةفدريانغمامتو لاك همن لو نمل نملجر
 1 ادعي : .٠ .قذلع اعرّذو قيد رد 5 كيفاش:

- 

 0 الغل ة يمان 2 0-2 لز ازا, شكا عننا ىال سوق يرد
٠» + 

 طنين ا !ايانبه لبفط الق بيقارع ك5 اهاقنو ىل و
: 3 

+ 9 
 اولا لرش ىنرأو 5 تاديدج يانوتو

 55 لس * ص 00

 م ا . ا تماما

 4 : يسحب ايخيفداذوور وألف !ٍ

 53 ْ 0 قانا ١ #* امد ًاننادقو

 ١ 5 يل اهبل ف رشا يت أد

 و 9

 ا« ةلازآ» "ناسا 6ع

0 

23 

 يسب اهل ( 6 هن ةقيلاع ف غن :

 00 0 كاع ٍِش #24 :لبلا يات دقو: ليال اذك ىل-زلا هلوق
 ايي انلاغغرن «هدومو تتمدعنا 55 |اجمل ١

 را سمس سا هي
 لانج _ هج و | هيعممبتك حط ا,سنفدوف سرر اس

 أرز ' عومي دير لعد قيرطلا نس عنباممدل ماهم حرت كأ لراس تضاوقز
 ا ايايللكد « دولو مد ىر

 ' ايصقاممساقلاَف فرع #* روسيا عود

 حى عب باوصلاو تاءاورلا ضءبفءاجاذكلات ٠ لا 4 هيو ب, تذخ اف ةنءالملاثيدحيف و
 مريام

 صفو عاضرل نع ع ءهالتقا ومالفأوءالفو نايس ورهلاد مااا 20 مدقق

 عال لايم: دكا هلتفاو هتمطفا ذاهتملتفاوممأن ع هولاكو هانمطفىأ هما نع كفيل فذقو

 فطم_ضاذكءالفو هلوق
 حرشفلاقو لصالا

 1 د 5: م وش يلو ىو م“ هور < و وز باحصسكءالفو سوماقلا

 50 اًداهقلاالوسوسلاودغنالو * ايانفر نش ايججرقن | رسكلاب مكحملاىف طمضو

 هعيفت# هتك هل
 ا "قالا ينشف +. * جا داؤشلاةيعال علم ' ىشعالالافو

 32645 3 0 0 2 6 ص 1



 14 (اغم) ٠ .ءادلاو واولا فرح . ءافلال ضف

 م دم 22ه

 ةئملالهأ أناحي رد ساش لا ىف و قو ةسطةوغفه ذم تدح ولاشقب و ور هنأ قار ول

 ىتامارمعلاراونأ ن متبل ربو نامي رلاروفليقو »ان ارو غافلا ىهدصالا لاق ة غال
 .٠ « ءهلء او ٠ .ٍء 2 ا .٠ -

 رج نب سوال ىربنءادشنأو ةيغافر در لك "وهرولتدن لك ةيغافليقو عرزتال

 5و تودع هم دع

 لاط لبس كيل رك .٠ اوتو *رلازال
 ث«ص ب

 نان ان رعلا لاو لاق
 هدا وم# ندؤ ه- هم همم وس 5

 ناحير وعل ىو »* هيام كيل دا هلع [ 07
--2 

 ترش اذادبر نزولا روناذاديرباَعفاذا لاتقف ارم سراقب ط وا

 وفقلاوهءار هلا اغنال يف تابنلا نمرؤوتلا جور فورعملواوهَفُمحنارلا تقف نممتئارأ

 ودل اورونوغفلارعش ةحئارابسطأو نيخاب رلا نس لح اةيغافلا لا ارغالا با ءانحلار روت ةيغافلاو

 رفعي ني دوسالا لاق ةببطةحارأ
 سم 7ود سال

 امون مناخ رووا دعم 5 هبئاصتاعوت مالا ةفالس |

 ميلا نيس دارا روصقم لاو
 هما هم ع «ىدو< مهو

 اديبهلاوالاغقلا» كا 5 ىوقلاتقنوبسحت جنك ا

 لثسم كنب راكي ونلارتلاروسعسئتاوزيسلاداسن كتل يآ د وطيف ١

 ىلع عقب ادىئفلاوأطخ اذه ىرهزالا لاقرقلا نم رض جملا تالا لاق قعلاكدارتسا ةحنجأ ||

 ظ
 ظ
 ا

 7 0 ع ع 2ع 2م ب 0 : و .و

 ا تكلا نادشنأو كمر وأو كضغ أىأ 'لاغف أ ىذلااملاقيورابغلا لئمرسلا
 (6قاملا ىزا ٠ ١ : 03 1 .ه : 0 2 سر 0 - 1
 ب طااوتاوبوقلمرا وسءاغفالا لثمبط رلا ىئءافعالاةزه-غ ”لذلاتغفأدقو »اك هرب ارم ىئفلا لاثمأ اراصو#

 هنيصعم هتك انطق | سانلا نمئثلكنم'ىدرلا ذل ننابعلاوأ فلا كح هيىرفماعطلا نمجيرذام جدلا : ف 2 0 1

 دشنأو بوكرملاوب ورم لاو لوكأللاو

 انقر شارت * انقل تمدقةئفاذا

 لسملاها ارى أريغلاك ه3 وعا اركنعءادّج حفلا ةْنعللا را م ىلا ومديسنبا ْ

 هنا اذا لجزلا ىفأو ل.مهخقناك اذاءاوذقنأ اوف لجو همدب ىو مفلاو

 وهوىجَملا لك ىلع ماداذافأو نسخدعت ياذا جفا ًاوةعاطدعب ىدعاذا فاو ىغدعب ٠ْ

 5 رتعلاق بقلوأ ل جزمساليقومسا ءاوغّتلاو نرتتملارسسلا نموهم
 وهم يس ا

 ديصعة طق( باو هت 5 نيا و نم اوُعَقلاَق والّهف



 لصالاءاذكةاطرا ل مم هلوق

 (اففإ:٠. ..ءايلاذ اولا فرحت: « ءافلا لست 22+

 مهتلاوبأ لاما يوكو اسفن ىلعاهرادتسا ارتد

 تاب وانو * تارواَتمنوبعلا فرز

 ؟ انثي ىنغةئالثوأ نيش بكم تشم اذا ضرألا ىلعةضن 0 و

 0 ارعالشسو كدا شر اواس عب امن شر ضمانا 8

 [|| ىضرسابعزباثيدسح ىو نان :ركاهلو ”كيلكدن اك ضي رع ىلا سرد لاق“ ى طبلا ودا

 أ د لقب سب الوو ملا لسنتقب سأباللابقف تاي 1 مرا لق نعل سد: امسهنعدلا

 ٍز ْ انهو ريثالا نبا لاه زاجل ل_هأ3 غل ىف وئئالادارأ نفاق داوام_مففاالا باَعف

 1 00 لالا ودنا 00 وواولادّدشو ءهضعبو فتقولا ىفءاءتفلالا باقي

 ٍ | تاذاتناك اعزو هديسنئادازسأ ل ممم د تلا ازال ودير

 : ظ حايك عجبا و قافآل فارع و عافأ عجل ورثك أمسالاوامسا 1 و 7نينرق

 ١ | نطرأو يافآلاركذ م عدلا انوهناوعثألا قار طإىق ةرطنالب واعالاق هنأربب زلانب|ثيدسح ىفو

 ا ىرهزالا لاك نيونلابىفأءذهلوقتّل مف ىهو ةيسىنفألا ىرهوملا ىاقلا ةريسشك همم
 ناروشتا ةاطر شم طر افاشمو بارعالا ف ىذا لثمىورأو لمثل ذل نموهو

 رعاشلا ل وقد نمو ىربنيا لارشلا فى فالك
 ودع هَ

 يدا امل 7 تا نلوم

 7 ا يزد رببخ ىلا 1 انتا ولانه ا يع 0 اهتممىللا
 ش نالك ىنملجرل اوقوناكةيعافأون 1ث

 ش #7 جم 8 ةاعفألاىلا تاع ريل ىلا 2 تانبلاىذب هرادلا قرع لع
 - ا

 ١ ,بالك «ىدالب اف ةبضع ألا بشلل هيبه اهلا لخدأ

 1 ا لكزوةيغاشلا وولد 2 لاو بلت نو ةريخالاةيطلا ةح اراء بغالاوةوُعتلاو

 ا
 1 | تحفأو هتيغافتج رخىأتاينلا يف كالذريغل نوكحت الةببط جرار هةثلا. نمناك م

 ا لاثمأ جرت رلاةسط هوت اجب ارو هللا مون يقيل تمول !ذاورمتلا

 تامر ممول

 ناك ةاننعهتاىذزسأأث يد سو نذل اهبسي س رد قوما غصرولا بف عفن وددقانعلا

 هع ع هذ ل ءب مقو) و

 خفت قكأو اوُعَ ةرَصتلا ا زاهي بدطموغشم نشد وةيغافلاهممقت - وهملع هللا ىلههللالوس 7



 ٠ هاتلاو واولا فرت. 5 ءافلإلصف ٠ "٠ ؟(اغيف) 015

 قتلني و الاب بكيني ضو ولباس وزر وةردك هلسعج ىف ءاور نمو
 هم ©

 نيلاولاقا نال وود 5 #5 ةدامكلا# 3 ْ 1 7 ل ا

 لاف رزابلاى ناشر واي نضرأو خنلاواىأ نضمن ضاف الكم وذ. ةدرعتول تقال 4

 ورصد الدوس ا ويد 1 4 ءو

 0 وج 0 ع هيد 7 || : 2١

 < دع 0 <
 ئذفاام 01 5 07-2 0 و6 نأ ْ

 لاسةيو نوفر عت ئنكا قب رظلا كلذ غظقلا 0 0 ىظفأاهلا ناناكت م . قبىَطفألاك 1

 7 ةناثكلا قالا در »تاك اذاضكممتورمتولأ لاو اراك اتم مءالاة تالق دل

نيضنطيعسلا ضال نيه دلذاوئ دوا قامت قارئ تقلا 7 تعم أ
 ١ 37 يا 

 2 رغوتنن لاس ضقلاوماو ضلت ةتحن ار وطانا ماذا ضفرالا ىلا لبو 8

 اهدنا ابا دماو ابا كلوي اةخروشنم|
 ا

 ٠» م سول .ر هء دوب

 ا

 ىلا توأم يمانيون ل رعد عبو تأت ضنا وروروثنمىأ

 ْ 0 اوسااضَدو ىطوُف مهلرحأ ودريغ يس

 هيدانتال ارش لل مهلاسز قاض دوق اهتمت ردة ةاوجب

 مملع راد اًضرمع هَ وموعمن مالو ماسويلعرم :ريمأ الاوناك م و

 امتلك ارملاٌثولقومحدمْومدنس هر شاوطق طق دل اق (اسن) ٌرقَفا اذائطفأو

 + رع اكلالاق بلان تتكي مح لل ءانزو طقم ىلفلا (انث) اكل اوغكةأرملنق ْ
 سو ف2 2و 1 0

 0 اص الافاط جان نَا 37 هوت 1 36 ا

 ةليت لو (لاكنشركلاءاموغو ءانانقا تيل قنا[ أل تقو تناول ةينانلاو ارك هاك

 عضوم تناك اذا ومالا عض ةولمف وه وتالاسةثالا ةلون فا منال نع ةبلقنسففل ا ناباْتسقو

 ف ورلاءاعتالا ىرهزالال أ (ن) واولا نعهتمراكخ "ايلا نءاهنالقنافماللا
5 

 رام ىهانمناح ومال ىتلا تاي ىفالا تالا تا يفرمنلافو هتسفاذل ايش تالفاعُتو

 (نوريثعلا برعلاناسأ - م) د
6 

 اذك حلا بناجاضفلا وهلوق ا

 ميدق افضل اهلعلو لصالاب

 ىعع ىذلاوهذاداضلا

 لاةيوهلوق لمادي و بنانا

 اًذهدعب ,وناوفضهتدشا ىف

 لصالا اذكى ضمأامهلوق

 برذهتلاةطسىىذلاو
 هيت ورز ىذفأام ا

 ٍ لاقت كلام وألا 0ك 500 نعآلا َت تكلتب وةيشفأ هت و :ءاشقلا اتيت دكا ْ

 بكي روصةم ىظذا|هلوق

 ناوظق ةينئتلاو هلوق الا
 هلمأت برذهتلاةرامعهذه
 هعيفعم وك هرظناو



 اذهمدسسق: ملا ةثك هلوق

 ف در | دعم 5 وفتدبلا

 هينثكا انهام باوصلاو

 ودعم

 تبلالوأ ضف نموهلوق

 يعم ورك مذيال فو نمو

 اذه ةيسذفهندداوهلوق

 لصالا ف ةةلمكتلا طبض

 ١ نءةناةاضتقفنابلا قلعة ضف

 يدفع ةمشكا اغفولعف ناب

 اا

 .ةايلاو واول «٠ ءانلالمف 1

 1 72يوم فال نالؤ ىف ًاوعستااذا يتوكل 200 3و

 .. الم صر دسعنب باعث لاق هيج اد *اشنو
 اه اهي ل اين اه هدد تبرأ

 8 5-5 ادلب يضرب لاو 3 يقترف الرا الاه 70100 7 ع ان ا

 تل قدم فارم هاب تلا بعام اللا ماا

 دو التت اناا يايا دا مسلك اهيسشع

 7 0 قلنا ىأ بالا مكشمب ىو: هنوذخأتفيكو لا هتاوق

٠. 
 ديا

 بلا ةعومج تيا رخو مكتا فلا تقرلا مارسيل كلل لالا لع ودك ا

 ْ يزكي راكان مكس سله فناو عتاب اذاذا شتم نينار لا قذفأو

 0 قا رادش مب 1 رلاىشفأ ىرهؤملا"اننلا
 مه وي. اه

 0 و هناقزفءاجاذكف اوه ضدي الثغناتلا أ انو تيدا م قرأ هب '.ءدو اضف

 3 نان : ء داعم تيد_-فو نوال م عارلا خرافلا لاح اه ارمتنف سد هم

 سلا هناا تفاح سانت طب يا رو

 ب دع
 3 نعد تتوسل 3

 ىِن ات عنا اذار "اسنانه مدروتدنمولأ لاق :هنعروم هاكحهسا اربضأ

 ريهز لوق ىف ميهلاو نأ لاو
 5 را كولو عيااشد 3"

 ١ يسارا نتلشلا #4 هلق صنف ن مو
3 21 0 

 0 هعيش هيلع مره يسموح نس نماشىلا لقص نمعأ

 ' و ١ تعاقب 0 9 ا

 ضرالا نم ىو:بعااما ضار : الاتي يق ماعطلوتت طلال ايوصتم
 : ارا دعما 0 0 9 ا ارمضلا ولاق عسناو

 4 100 ارا 1150 اولي و

 0 د 6 ا قدرا لافضل نذحاو
1 0 35 

 هم ه5 2<

 ٠ رئي نراه انس« الا نمتادرا اولالبكُن صف
 امنا ناب رح

 ا 1 ١ . كرب ىلع لوفاماقجار 1 نعدودم "اضف عبو عقلا.

4 
 - 1١ ين

 ع

11 

 2 يأ 0 تا ١ عب

 رشم اول 1 نول نك ىذق # ا

 فوت دوك ةقأ باي نمو عج داو نف ىو ْئسةىوري هدي نا لاك
 نمو



 2 2 ماضف) 2 ءابلاو واولاف رح « ءاثلالصن

 5و يي 3 0 0

 3 ا 0-5 2 كدا ا ةفص صمم لاق و قصت

 ءووع ىدهس وى

 طقس .وءاتسشلا َكنء ىدقأ ىلارعالا نبا لاق و دربلاف لاش الو رخّردتاىدقا اقلط مونى .ولوقت |

 ءانشلاانيلع ى دوس زج طوكر ذه ورب د
 دز. لارج نمور ىلا درب نمي ورتوهوةيسْصَملا وقنا لوقت رعلا تناك

 ملظعلا نع مخلل ىصقتو مارسوا او ىصقنا دقاذه تلقدتمل فن قزال م :لكشسللا لا ا ا
 ب 5-3 1-7

 ىرمفتي ىئ رولا معلا اوهنمهتصلخ اذ صفت نم هتيصتو مخمل نعمل ىو فنا ملا ْ

 مهم

 ئدفتو ةيلبلا اوويضلا نم صلت اذا نانألا ىَدَقَ "ويلا نم ىصقت ناسنالاوظعلا نع

 تاس . نمير وحنا ةمركك تن "لق ثيدسح فو نيكستلابةم-صقلا مسالاو صال نما

 نابت

 ونألاق ايلاعرعكل اريالهلئاوّةمصلا ناربسيامهوبنرالا تيت انيجتااق هايدحاهخأ
 ا

 اذهئمو ةعسلاىلا قيدضلا نه تحرخا منأ ةمصٌلابتدارأف بنرالا اهنا, تلءانثت دلسبع

 لاح رلا واق نمايصةتدتشأ أوهلاقفن ارملارك ذدنأ مسوهيلعهللا لص ىلا ءرخ ةئيدجا

 ىلا حب رضي قيضمف 'ئىذلا نوك نأ ىدغتلا لضأ واجو 0

 وكم ءوشلاةَسَتلا لص ىرهوملا لاك رشو أ رخ نم اتا ذا َىَدْقأ يارغالا نتا ةزيتسغ ع

 نك امىأ نالف نم ديت تدك املا. وبنرالا حافتنا,تاءافنامناوءارلاوةعسلا
 هاه م 8895 سر

 اذا ايسصفت مالا نمتدصفتو تصاختو اهنمترخ اذا نويدلا نم تدصفتو هسنمصلختأ

 ةفيتحوأ دشنأوةاصقهتدحاو بس ؛زلابح ىَمَقلاوتماتو نمت جرش

 همض[
 مس اير ١ :ًاوتببلا اذ_هنمهدشن ًامعيجاذ_ه ةديسنالاق دل ىسقن ممن

 ناي_هفأاهه ىرهولا لاق سقلاد تبع يلأ مم او فيقُتى أ مسا ىصق أس ديه لدا
 سمس ه7

 تليد « ىع دز: ىدفأن ب سدقلا دبع نب ىدفأ و هه . رنبدس أن هلي دج يمد ىدقأ

 مس سو

 اضَقلعفلاو ضرالا نم معساولا تاكملاءاضقلا 0 نط ةمسصؤول وةعس . رنيدسأ نبا

 2 ا و

 سد ري 5و 0 ب 0 -5 ع

 ل

 لصالا طبض ةيسفدوق
 اشيأمكحاقوىراكمشلاب |.

 حفلا, سوماقلا ىف طبضو

 ::اذبك اًوضفوضفي هلوق
 هديبب نا ةراع :و لصالاب

 ىفاذكواوشفوءاضةوضغي
 ٌكرتشم ءاضفلاو سوماقلا

 هيتكإ ناكملاو ثدلا نب



 ةينغلا نام فلاو هلوق

 ”لمكتلا ىف نايشُفلا طيض
 دهس ذهنلاو لصالاو
 قالطاب اورتغاو طيسضلا
 2 للا ضع فدوطيضفد ل |

 ةرامع .ىهف ةينعغلاأمأو علا ان

 اضيأبيذهتلاو لصالا

 سوماةلا فىذلا نك-لو

 هيه تلا نلمكتلاو

 هعضقورثكا ةثلثملا لدي

 (قضف) “ ”ءايلاؤواولا رس « هاقلالصق 4
 00 اوةدلعلاضقنادعنةعج رلاءاعذا قل 0

 .ةلا ىهتطلا ىف حاهخلابحاض لاو لئاطرك اهرمىف ساس اضتشللا ل 2 ةرصنو
1 0 | 

 : - حروسرولا] م ةمحرت سا اولا 5 طب أر هل كارل اهي رك تاتو هو

ِِ :#2 
 1 : هو 98

 0 سايقريغ ىلع ى ءراساسكل رو سراي دلبا سة ىلاب وسنم وسو
 1 رح ةوء.)ووا 98 م 04 مو
 لاووهداشف اوهفرع منعم اري عاذ ومس اب فواوشسف

 لل“ اهو تحاو * ءوبو.و - هاصس

 ١ 0 ركاب »* المعتسملازالديز نبا نإ

 "ذاب ىّنشتدتو ورسام" واو :لكف ا وشو رو داو ,ىملااقو

 ْ  هقئاورهع اذارص هرملا هاش قوص ضر مهب 0 لا و ةردعاك
 ال هيل : 528 53 -و هم 25

 . كوبا تالوهلا نعتكس 3 .مييضتاتلال اواي شم"

2 

0 
 ) اوزهتعيضهقلادسأىوروةرخ الا نع هلْعْسل هّشاعم هملعرتك ىأهتعيض هللا ىشذ أثر ذحا

 1 ل اوختشف هب حك ذق هياط ؟ةارالف ءاطلاث داو

 / نانو دوعسب نيد حفر 200 رمل فورعملا رئاجملا ف رحىف كالذك ىورهلا

 1 ىأوشفما الاه تولبالاوتماسلا غلاك لاما نمرشتنم م'ئش لكى ناولاو ةثافلاوشُفَ

 : 1 لحد اىأرلاا رلااولاهاوم .زعااتزاوهثيدح ومي كافامتدحا اوضرالا قرشن:

 : قاتل تحال ايس !ىكحو عسن ”ىأ ينل واش :اومىأانتيسشاف نمهيلعان 4

 0 كلانا هيلع هت سلا ءىوروأهريغوةيشامنمهلام نم را موهومشأ

 ف ذأ ىلرعالانبا هيشاوةترثك اذا لجرلا ىو ءاشعل همك بهذ: ىح للاب مكيشاوق
 ان. 0 0

 34 7 اذاهرومأ هيلع تتلاعب ثيل ودم انتل اوما وهوهلامرثك اذا تأ ىتسأو لح رلا

 0 ا 0-2 ئه رثكو لاما لام دوودمءاهةلاوأن أهتيشفأودخأب كلذ أب رديف ترشنتا

5-5 
 ا ل يا اودئنمح

7 

 ىتلاةيل لبست اوةيسشافنا اكان الت:تقمن مو للا نمّتماذا و مسيهفرمشتتا مهب

 ١ أ لاب فخر شرا :رب نسا لاق ا ةيسرافلا:هللاةءىذلاوهوناسالا ىرتعت

 ىللادونسالاوالاق
0 ٍ 

 1 2 اًنيطْناهلا ىرسأ و وعاذإ * قيئرؤ بالما فدو تلاه

 لاقنو كلذ نتا لحل درا 3 الان امخ 3 و َلَقاَمَف ىذا نماىثلا دف( ىف

 ا

 هايم



 .١ ١ (انق) ,. .يابلاو ىاولافرح « ماقلا لصف

 0 ما موو

 يرذ ىيمدالالاق رخو هدر توبا ذارو هقم كرف ىرغيريسكلاب لسا ىلع

 تا

 ٍفورءموسمملا (اف)عد نامسأن ار ةوور فوم راو عتب سيامردي م ةراطاذا كرم

|] 

 قرينة تناوبملاتفا مترا تاستوأو 2 توتسارتوسبا واسال ١

 المتاسألا نأ وأ 5 العوالِصاوْسئاذا 0
 0 / رج ت ايدل 0 ُ

 ءازيلا نثعلا تلا كيلا ضغبألاجرلاىأتأمالد إ-قيلعت ليوم كن |

 للان مناسذو أ لاك لك نشل صوت كوأا و هداج تي التي عنل سل ايسقلا

 برق ةأاململافو اين ملء لك "لقال نوشلا ضغبأ 1
 ' للجسر ا

 ضرار تب ولا نسو ءاسفن للاى هو ا 0 الملا ىف ودا دمنمداسحت |

 دنعأسا َبقعْصَتُكَبْضلار هبىلاء يت ةبادو مونأن رطظلا نم ىف ؛لوتتيرعلاو اسياساقلا ١

 قوس طع

 ةسودل ىهو س*نمىسفأ لاقي ببتر يغصتو محجر طع تحولوا واذ
 11 14 ٌإ 0 000

 هلهبهوتمأدمأتنكوةرزئابةباسري وج ."نيلالرلعئاك عين 'لاف ىلإ رالا نبارك

 .اراغ ينعش

 اي اكدّةلدا ذىلءامأ الاقا اعدل و كامتنبت هم : اهمال

 ل 0
 حازينالاو لاف دجاومانئياوماسم لاو لاك هلل يطأ كلذ لاق اهكراهملءأو ا 1 0

فدو لاا رمد وشم جوردان 0 ظ
 2 راو 

 7 د ا طرت ان ا

 نسا ادوجللاو هتريغ حر خأ ل بحرلا ى .اهتوداَنك عسا تجرعأاذا ءاسينللا| 1
 د و ' ده ار © 2

 برخلا نمره وسلا هرغ اذهتنوفرعيت املا مهللاقيسقلادبعو بيذتلاسيقلادبع|
 ار 8و 1 ياس

 خيش ماقفنيدرلا نيذهبو سلا نم ىرتسشب نملاتف مل سلا

00 

 ليقف لثملا هيبرضو ةريحوىد درب وشفلا ىرعي شموهورخ الازنزت ا وامهدجبأب ىدتراف
- 

 2 8 مادا 4

 ىرنادشنأو رن قاد جلال اووهم ع م 1

 1 3 3 ماه د
 هريج كدرإب وسم لا ردم 5 ةرمسحة رباح دسم * هردس نبا ةَقفصكى فايا

 هعضوم فرك د دقو: كا نيرا يكس وأ ل 8 23 نم برش حبلا اوفو

 ا
 2 نجر رشاش د>- قو ينبت ب ال شادن ا لئم ل مق ةرص صلاة ٍفةيولاخنبالاقأ | ١

 مود

 ةوبفالا لسن دل لاقوامتد دع ىضقل "جام راهقناهعضر عار

 هه ودإك هاك 65:3

 ل
 هيزيح

 اذكءاسفلا عدجلاو هلوق

 ريكي هلعلو لصالا ىف طبض
 هسدعم نك ءال دوو دكء اغلا

 لصالاىفاذكن ئءلاهلوق
 نتعلاوأ علا هل ءاواطومضم

 هبتك كلزرغوأ 8 0

0 | 

 لصالا ىفاذك هر زئااملوق || هز

 بي دمتالو مكحم الفررحو
 هسيف## ودك انهائعم



 ارفلاىرسفب هتك رتهلوق

 لصالا ف طمض از

 #2 ارفلل اهقدازع هو" كسل | و

 هبتك ناتغل اهففهلع و

70 

 (ارف) .٠ ,ءايلاو والا فرج .« ءافلالصف و

 سوم

 || يلا يعزم: لش يونا. رف كرخيالمربلاقو ديبعجأةياورذ همذيس

 ى لا ىرْمب كر تذوقنبرعلاو دي وا لا ىريهثكرئايوق الا ىفاذاس ناك اذال زال

 1 عزرا هماتمق ءارو هنع هلى ضرر ىو لعلنا ىلصوبنلا لاعوداجأ لاو لمعلا لعاذا
0 

 ءوهلوقلوقب ولع لمعي كلونكو ديس رك اك 0 رغا .بيقزع 1

 6 مهدد يسدع همددق ع

 ايما تا »* ا 33 . نزف

 علا تلي نأكا ا ةتنك أ

 00 ىرذلاك هك رثيرعلا لوقت ا و

 نم للا قفالا 0 من 0 جدلومقلا كل ويال قمل رفا

 ع ىو 5<

 ا يعزل وتاب را تركز وي قميا رة التوتر .

 نهج نسكب واس رز ور 1 مالبو جالسا ىرَمتارانع 3
 مخ عا

 ردك ةئر لاقيت يللا ىفانعللا ع نءةيرغلا عقل هناو ىرذمو رك بروهقلتخا
 0 د

 ' بذتافو هقتلاخما هيمي بذكلا ىَرَتفاءريسغلاقو نذكتلا نمير غلاوهقلتشل اذا هيف

 5 يزيل مالا هلت ءارقاو بقل ناد اذك نلف رو سفاح يارا تواوق م ًاريزعلا

 1 ١ ةبذكلا ىهو ةيرف عنج ىرفلا اميل سرا كرين ىرلا كرثآن ءثيدسلا فو <5

 1 ١ رنكيملوا ةكذاذكونلاق ثلة تانك لابتك ؟ىئلضفتلاهئنلعفأ ىَرثأو

 : 1 تسلل مانملا «ملانقرل كهل رب ىذلاوه هناق ىاهت هقلأ ىلع تدك نال أيش

 1 ظ نيرا نامي نيئايالو ءانينلا ةعببثي دج فو بذكلا ىأتلناىلَعَدَمَز ةلامطظع اد قفا نع
 ْ ا لا قيقا وهمس قماردد ل 7 وهو أن رف كرش ولاَ ْئَرك 8 زوأ 4 ذكلان :لاعتفا

 ا | مذطملا مالا كلارا لاف رفا شت تئجداتا يسم ةسصقفز نيزعلا لي رمتلا فو ميظعلا

 ا |قأيناك اذا راي رشي تالفو اً اعوتس مار زا جلا و اهظع أنش تابأ
 ا

 معالا لاه ا 1 وتشهد درو ةوءلعىفبمتلاب
 5 1 لذهلا

 اة

 66- الك 2 5

 حاتم ثعدوالو كرأ :« اللع زبن متن ردو



 1 (ازك) " ءايلاو واولافرح نه ءافلالصف

 ”يكلاكرفو فورهملا سايللا ةورفلادارأ ل سيقو ”ةورخد تركه ىرخأ فو » ةوزةهملع تطَسا
 ا
 00 و هءأ

 نيف طم "اك هحبال صاب رمأ ليقو هدأ ارفأوهدسفأ و هشام هولك هارفوان انرف هيدر

 هشام لكو اهةشافميسلسلاب هسجاذوأ ىرقأو كنا اومن رقت هال-وىرملاة فآ |

 يايا ززيىدعلاقءارقو هاف دست
 يع 0 - - و مسا

 اعياتحماَه رادايْطاَديي ٠ هنارشس نعءددا>- ىَر 2 فادؤ

 تاتا خو و تودع ذبول سس 6 اذهفقاصىأ ٠

 خ رخأافاهعطق اهم 2 دم ًمرغح اد والا رام ”لاقفدوعلابة < الان علني خاتبنغأ

 رغبت رقت لقاذافايفامتنل .رخواهتمماذاّلكَبا تر زف ؤَتوئلاَشم فة لاقي مدل مايقامأ

 كلذوةودب رقلاوأ عطنلا واهو دك ل-هّنلا لثمهملصتو هلاعتو ئشلار دقن ءانعمتاف 93 ا

 وهفءارقإ تن رفا امأولاعتارتعطقوا مترساذا ضرالاَتيَرْك كاز كحو ارَقىرفأتيَرَف

 ىرفوءارقإ هب رشي هدسفأو قرح وهكرماذا دلل رد ىمصالا داسفلا هوى قيقشتلا نم

 ع ردكشلل ةلومملا دارا هير شكاواهدصأوا هز اذااسبب رب ةدازكا ىرقوان رق رد :رش مدآلا

 نبا ىو هدسسزبالاق :ققشتاذا ةدازملا زوم ىرفت تلللآ لاقو ققشتاذاهن .وثتالفنع

 داسفالالى ءرةنولوَعب ةغللا لهأ ن منو. ةاملاو لاك اهعطقاها رف اوهحادوأى :رقهد-وييارعالا

 هغطقو هرّدق هنأت درأ دافهعطقو هذ ف أو هقشمارف أل بقو سئل اامهانعمو حالدصالا ىَرْثأو

 زا رآىربنيادشنأواهمعطقحادوألا تر رفأو ىر هوبا. ارراَرق تلق حالصالل

 ىذاوُلا جدولا ٌقورعْكرَ . ذاهذهلا بان ىمهاذا :. |[

 لافواهتءنصوإ مملح ةدازملاتي ر ل تار ارق هن رفائنلاتيرف 59

 اهو مقالا تناكول «٠ ارو مَ وشل »امرك رافاديتل. :٠
 دانسفالا هج ىلع «تءطقمدالا تب رئآناسك ل! نع ىرهوملا ىو هلع ىأاهترتةوق

 لاقي نار دو ىرشنافهتقق ا ئىشلا ترن رفأهزيسغ جضولايي ا

 رة دلح وهن اذا هب ليج قولا و مال َنطبتئَدلا ىَر رفادق ردصط نع لشللاىَرقَ
 مه

 لوقو تةشامن :6هلاوتريك ؤتوةعساوا برقا نير لوكيل فكر وُ

 00 دوو 0 22-0

 ىرغي .ال قلك وعلا ضد يو َتْقَح ام ىرذتَتا الو رهز

 530 ا” ءانعم

 نبالاق ديدشتلا بدأ هر كريم حاشا لاقي ول ثموهوةر ديو هيلع مزعئامد ةثث
3 5 

 ىامتاصلا نيبؤلا اد, تاشهلوق

 ةدامىفداشنالا اذهللخ
 لوالارطشلادعبو لاف رغص

 2 اهترألانيعتبعو
 اهنلوع أوز رخل تءاسا

 اهتردقو شالات راعا

 قاسلالدبأو هلا كسم

 هسيعصم مرتك زانلاب



 حلاورسفلا ناك اذاف هلوق
 هيفققو تك لصالاب اذك

 0 اطيل نءقورو ل لانك ناع انادسلؤ تمعتو مولا قتوز ونا تكلا

 (ارف) ٠ . ءايلاو والا فرح. « ءافلال صف ٠

 ا

 :كاهفذُح أني نو كيده لعد 1 هريغىلاع 2 6 نا آل قهسنء لد من ثيدح
 تعم صشلا

 ذاتي ك نيدو فاقلايدباك ف ددسدق وره نع 5 ولأفا وراذكهم_:ءلدعت الو -. 6-0 ا فو

 لاق  اهديجت وم اذافءارفعمللاو سيلا ئذلا فورشمةوزةلاوورُلا (10)
 مدو هو مع

 .٠ لمرألاةورقلاوذحوختم 9 عيمكلاةانَقلاَنودْلاذ تنيك

 ان تدسرتث امن لع ىلاةضق ةضفولاةورغاا ىلع هيادمثتسمتبلا اذهمهضعدروأو

 ْ + عافانا تساوت مشل فوضوأ رول اع نكي را ددوصنموأ
 5 الداتا وفا ورك ناسا رنا * ريسعالاو اكن هالوأُب لع

 0 يرعشلا نمد_يلعاعم دا لم ةمالعأ لأ ًارلاو ردو نأ ًرلاةداحتورقلا و

 ... الففاهاباب تيتا ة تسرع 0 دنع اهم أرقو يع سند ىا م هريغو

 210101 فس داك ب 5 ع وجرب اتم هج دع

 . 7 0 ااا با روت الناقلة رف مر هّللاىذر

 دوم لكلا انيس جرا ار باجحالو عانقاهيلع سيل ىأ راجل قواسم ءانقدارأر دما

 ثيدملاهنمورعستلا نم ,ماهيلعامهدتدلج سأرلاةورف ىف لدالاو عانتإلا سيدتنا ار

 نبا .هجولاشأ از نان تلجأ ههجوةوركت طقس بف نم لهملابرْاذار ذاكيلانا

 د ا 3ع

 لع طآ سف ىفوسو مسو فوأمو ممم دقرا مهل ةفوكلارينم ىلعلاف هنأ ههح .وهّللام 0
1 8 

 السلا هيلع ”يلءدارأروصنمو أ لاق .اهتريضخلك (اهتو ورق سا نانا لايذلا فيت ىف
 3 هيفا

 00 ودير اتساو نيإسملا ءقف سوار ءلاكواذاف رق ىتف

 «ماذشه دوهامدلاا ذيب مالسسلا هب هبلع ىلع اهفاعدوت ادن أ هذ هيفدإ وهنا لبق وافس ءولنب ,حاملا
 هم نجل

 0-0 هو مه

 ا يت من موج اعمق لص دلااهبأب :ًىلاَث اوَكلا

 |برض بريطقاهما امن عاش ”ىرطلا لك أيوا هبايثن ملا ىلا سنلب انعم يرمز لافو
 تابايفسيلاهسشيبل شمالا اورسعولأ اندلرتمشلاوال ثم كلل رضوا

 الامارش ارمضخ هتف تزتهافءاض. ةورق ىلع سلج مالسلا هيل عرضملل انا ثي د طا ىفو شرفالو

 || رايه شتات !نمسشايلا مسهل نعي وريغلات وةسابلا ّضرالا ةورقلايدارأِ قا رلادمع
 00ه وأ و موص

 مقرها ثددحىفو د6 ةورقلاك !ررتطساهو 1 لاقوة سيايمعم#تانةعطقُورَملاَو

 وها 1



 50900 هش عادت 10: 01
 جفبف كل ىّدَةلوقي ن»برعلا نمرخآ عضوم لاك ا ذقاولاقفاورصقاٌداءاغلا اوكفاسعزو |

 رثاملازنامنلا برب عوةغبانلالاكوا+ةمواهلوأرسك مالكا رثك ؟ومانلا|

 "تقلا ذولا فترك اذاءأد تفورابلالا زانق 5 ىدلانوى طرت ظ |
 مث 2 م

 بر 7 دو هذ ةلاضفايتلا 07 " رعاشلا لاك صق

 ىان"أم تسال 0 0

 عف ةرامادقو ور ردا 971ب/ اعبر ازال ننال الرا ل 1 1

 ىأ ارعالا ناد شرعا ثلا نوقوروشملا لع سضتلاوءادسالا عا :

 داوذاطقلا لانا حير 3 هدازئدق, وامل مقلي 10 0 41 معو ومر مدس

00 

 ىلاعت هلوقو بهل سناب وس نش 0 « هلئمو لاق هريغلامنم لك انوهداز قيلت

 ناك نفدارأ انكم أ ةقْذطوأ ماس نمي دف هسسأر نم ىذأ هب واش رم كشمناك نع ٠

 لوعفملاو لءاقلاو ل هملا نمل فقير هيام ىذه رس زادوا 1

 نناثع أ نيح 0 لا ةوقانمو يقمن رسلان الل
 ام وو 5 هد 5 7 لا 1 َ

 ةيمع وص اقر هوينأن دعب عننا جاص عد ف دب ىتحامهومكيد دقت الدايم كشلاوهقادبع ا

 59 لك دلحج+

 ءاذةلاودوحخو ربلاو رمل ريع شلا نمماعطلاةعاجوهوراس اردو دم ءادقلاونا وْزَعنبا ا

0 

 ةرملا لقب ة رق تسيدشت أاوسقلاذبعةغلبر هلا حتي لوربا معلا

 100 وم - 0
 طيضلا ادهم وهاهءادفهلوق ميني ةوحاوفاطو #2 ةودرسدإ اهءادق ناك ْ

 0-5 قهطيضامأوباوصلا ريقح ل ياقهنأدب اير مشد موهذهماننامدق نإ بداسل اد ضوح نحوي رقلاءذيهواعطهبسشا

 ًاطةرسكلاب فاسودرحيو موس(
 .٠ ا رقلا ريسسف: ىف لاقو ءادقالا عج: فهيولا نا لاق فو لس اد كو ميتب فس عويد ا

 اع نم لاقولاو هنق سسرئذلارقلا عضوموهو دحاوناموُجاوءاذقلا 0 عوج

 م

 ع ودم : 5 ١

 ءاحلا" "ليلك وتلا 3-3 ءادقلاث محن م يسجل

 دوحولءاهفا ودمج لكءاد قود معاذ كدا عاباذ ل جرا قف ارغب

 ثدَحاذال-رلللاةنانقاعتاذاءاقلاوءاهلاَن اك قس زو ألاف ئرهزالا"و دف مدعو ىدف |

 (نيريشعلا برعلاناسل - ؟)



 مر نموق ناهس هلوق

 مدسعأو كلا موقلا

 مالكلا قداس ىلع ايو دووكو

 ةينثتلا ةغصرةطيض انكورل
 هتفتف هيك عمجلا د

 (ىدف) . ٠ هانلاو واؤلافرس »« ءافلال دف 1

 اهفجاتكم !هتكدأ ابل عزم اةزالر ودل داسثاوةيذفلا ندم 4

 5 :وأوزيثك نبا ًارقمهو دش فزانأ مك وأنا ننرعلا ل: دنا قو يق

 دس وقعيو اسكلااو دامو عفانأ ارقو انفلآ اريغب مسه ا نئلاضرانلا عا

 ودغت ارق هذاغمو أ لاقام يف ًزيغب مه يا وفم اكو ايدها ايمهؤد وناقُت

 2 ةاهجنيأ رهن منوسكا اعفانعمن دوك مف هوذا ةنامأو مف ل دعلا ندمهو 0

 ةًأوالبرذخ والام ىطعأ اذا ى دق ىرعملانباريز نلفت ىرب نيالا مكفؤمسأ امو

 '0 كيبل قيركت دقو الجرذ تآو العر لطم اذا ىدافو الام والسر ولع
 1 :اداقو ىو ادد ءادملاقي ريالا ءلاككرضقلا عم خفااودملاو ةرسكملاب نع دذلا

 روءادف يقل لادن تاعجسل لاما ذادا دوس قول :ًومءادف ىطغأ اذ ادام

 دولاوشي 0 رعلاهلوقتاذككلاك ىراسألات دافو ريسآلاتيدافلاقي لاق مد نعىرذزالا
 1 مدع

 : اال اذا و ازنسأ تع اذا هس وت رتسأ هل ”6ىلاعمش دفوى أ اوه هن دق

 تيصالاكو ترعلا هلوقتاذكهتءد دانشفاريسأ نأ ناكو هداف

 < د 5ع 8م سب

 ليشويك اهب راع 3 امد أتيدافي ىننكلو

 1 يدا و هتمهتصاخى ا .فناكاممت هّدن لق ىعع رب ةااضنأ 200 دقتاقاذا اولاق
 3 ا

8 

0 

 9م

 هونت و هلئادف علا العجي أم قع م قمانيدفو ل جوزعالوق ةو ىءعملااذهفف

 دهاش ىربْئ بالاك هون رص ود ءهلوأز.سك اذإ ءاد ذلاىرهوملا عّذلا

 1 أ أما نمو بأكل ىف مكلاقي : ب 5 نانو َتدرْنِإ عكا ىدف + ؛ امال لوق ريغذلا

 أن «هبنودي ربةركم نال كآءادفلوةيف ةيصاخر لا مالرواج اذا نيونسلابءادقرسسكي نم
 0 ةغانلل ريميل ءاعدلا

 1 0 0[ داو ندو لامن مرام 5 0 اولا كل“ ادقالعم

 |تيجة لاا هيدا هس سقت هال ةةوهذ-ةاقمءادف عااادي

 م انما اذااذكع نمنالفىدامت و اذكب هنا و انياب د تا ا
 أ 1 3

 1 ةمرلاوجلافز ع واو

 اقرأ د س هم هو

 ا تمُيُغلاتِودلا ا 37 4 ةءايمتملا نمنح

025 

 هلا دذولؤادفاذه لاقي دقوا دار نزعل ازا لاق كج ماكءادفلاو يدل اودددفلاو

 25 ا 5

 اعرو



 7 (ىدف) ءايلا و واولا ف رس ءافلا لد

 دعاس نيتبكر انيباهدسعا ل يقو نيذِتلانيبامدعابتا تا احنا اولا نيبامرفاحلا وب

 7 .ةيكر نيبامدعانت ناشنالان نمو هنوف نب امدح عبلا نموهل يقوقاسلا نيام

 نيذشقلادعابلا ىلا لارعالاّبا داو سل اواجقلاليقوءاوس تا لاو جونج

 م مع 0

 همس نأ ّش ىعفي نب ةوحاتفناهيلح رفناك اذاديد هاف نالغب لاق, و يقل ديذشلا

 هدك ةوازومبهمئرعُيالا رك ؤمةمضامنعزح الوم ديس لا امتطبم ظءاكةقانلا تك

 مسدس 95 هر<

 اهو ءاهاقو اه ديكو را ايءاوذل سوقو ىجمدالان ء روصقمزوم ممل لاا

 حادتلا لاو ىف مف ثيل واهدي ءافروفزاو

 ايتيك اباعاذا « اًهالواوب ىَريرشنل هاد حسم
 نإ هه

 قذهلالوقوةوكنرالا ظسول لق مم نموةفدشعغو ًاءاكح تش ادقو

 هةموو ِ-ٍ ه< هد ميه بؤ ف

 قأن' 20 ع مي * امعاك ديم د ىف

 ١ رازبأروسقماسلاواعتتلا .( اخ ةققنلا لابع ىلع عسواذا ىقن أ فارعألابا عقدت ءانعم

 هعجو ةئمس ايلا هييهضعي صخولاةرزيلا مك لا قورثك أ 4 واهمتفوءانلارسسكمرد ردسقلا

 لئافاكرودشلالياواستل البلا ىنعياعؤام ضيا: ضر اف لكأ ا نسل ءاؤردخأ

 انض ”ًأاك نم اواكهلعاو هدقموقل لاقي واعفشي دح فول سدااوه لق رافز راو اقاو

 3 د5 ضر نمووقلك امل

 وود #-و مهله هو

 ا 0 00 قولد اا

 و1 -
 9 ود هي همم س5 هيرعيولو<

 ةودلا ويصل :اهتيق دقو يع دا رد 5 هلا و نطلع ند دريد ,وهيلاكي ىذلادةعجبدادملا

 هعج وم الكل ب هلع ريالا رح ال ير ماع و ءانعملوَقلا ىوتو عار نعودوّشلا

 م 0 همىأ هن هاي 3 0. او با

 ءاسم ايلا 0 يان اذكرلا مل وهو كاد كولادوراو

 ىَدفهميدَت( ىدفإل قدرا 00 ةريرطاوةوَْلاوةر أَ اوبس ارتي ىشورعولأ

 رغاشلالا هم هن وعاد و

 و 28 ة«هميزد رووردسل يددهو) مودل 85
 بيطت سوفنلا هْمَعْن نكيتلاع *4ف هش :دفاىدّةغب تيمناكولف

 ل_الاباذكدادم لك هلوق

 ءزلا نمددمىفمدةتوانه

 اذكو دادملسك عدارلا

 هميم وك

 اط هويضم لصالابا ذك دملاو

 نم انيديأب اهئاهدغبلو

 هيف هينكم ورش



 ىلع هيل اردتسامماخ هل وق

 ةماثابىثفةدامناسالا

 ىذتصدمسلاح رشفاك

 هيكحارعأ ءاننإىنأ

 ودعم

 ماغل) ٠ .ءائااو واولا فرس نه ءاثاالصق :

3 5 
 - ذاالا مالا نما: ةلخ نسم اةلخن تأ مه 0 ا مه

 ا 5

 َ كنأو مضاختلاَقاهّتلاذ ىررهلا ملون نبدا مكتلإ هللا لق كبوت سد لوز

 9 اقوتفلاءقفلاهيىتثاامىوَْتلاو ىودشلاواشنلاو قالا ل د٠ هو حافر طأ ات

 ُْ 3 .ةأن ءاوهدي.- سبا لاق نيم رغلاف ىورولا ءاكج ةرابه نب ماشه لاس ىذا وةتيدللال اهذل

 أ دقر لاف مزالهنااذ- -ه عمو وت ف ةهل-قو ى تا ف ةراكلغ ان 1 ىف لع

 3 4 2 هباس#
 | ىرغلاو ةيبرشاذا أد قوراط_كلا دك الاورثك امالءايلا . نعفاالا نال_ةناذا

4 5 0 

 3 ا ىذا دير رمضح ىورو بيلا نبدي .عسهأضوتب ناكىذلاوفوىاشولا داو لاق نبللا

 01 الو رائدا دنع سواك ىذا ءانالا اهي 0 | أ ىلع تركت حاهنا موق هةأرخا

 1 ا لشتفيناكىذلاانالا ب راتلاق ىلا 3 وكم اذه تلاقفدتح راف هو هيلع هللا ىلصوتلا

 . [وهونزانشلا لوكموأ الكان تقذف قل الاخ امل اوكمتدارأو ماش كوكعتانالا

 | هييتتتدارأ ةريهن ماحكم ىلا ىعدالا لاق ىلازيفقاذ- هتااقفدتح رح فهئم
 5 و

 5ك معأ هتافثدحا فاشفااةعاف ربط ” مههلا "هل م نماليبق ناسفا او ردنا هن لاكبأم
 هو و هس

 ّ أ ناكل ثيدح فو ود فلام ملا هن ان: هتعلوش نيل نيس ةجرغلاونووملا

 همه

 : 1 ًاذوغس هبا ثيدح ىو نينيشلا بعسل عضولا وللا سالوخَم تناول

 قدس و

 اكودحأ# :دي نين ربع ركل ةيرتسالوةتلمقْن هدغ-الكأ و هلو قلا نيبو هسا دو مدحأ انياصيال

 1 1 ديس يل اب هن ذا هياناقتر 37 هيف مك ناكملا وعمل | وهصق ىشلا

5 8 

8 

 ا 000 حامرطالد ناو قاسشلاورعوأ

 اهمادشأ رم الَح مص 3 اهباباَق حاس دادس

 م

 لافواوفشكداوه:ءاوح >-رفنا

 | عاصي عاصر هيلا ذأ * عمم نءذالدكنا شا
 را

 |مهوزيزعلا ليزتتلا فو ضفخفاوا معسل اام ل .ةو ضرالا نم معستاامدودمت اولا فلاَو

 | ضرالا: نءنضاام نأ, باعث هرم فوءامفنو تاو هعجبو ة نى شفشلالا لاق 1مل

 ىربنباد ناو محاسزاذلاةوأعو عسناو

 5 مو م هرب س ماوس نأ رو

 زالة وظن ىخ 7 هدكةنمودازغكدوقت سلا 1

 هوو

 . نال فنعم بلاد شامعو رانج قمار مب اىءباماباقملوةزلاك



 م (اثن) .٠ .ءايلاو واولافزس .« ءاغلا لصف

 هأ اوقول لد 0/4 هناللاف هال بوم اكد دِإَو لا لاك ةردلا ف هبحص يذلا

 مَكلاواتقلان قس أهلا ةمره نم 0 اكتمل م «د- لاقي وان“ ءادغانتإك

 يبل ميكلاو نسا“ ”ىرطىأءانقلانيييقلاقيَن سلا لام ردضملادملاو جفايهاتغلا

 نممكبت يأ تكلمامفتان هلا تانضملا كني أالوطم كتم عطتسس) نسور هول

 دان حلم ل>وز هع ورئار اهات ور

 لا 0 3 لل وو ةوناسف 44 كب و ةو“ 00 "قف وهلا

 سار سنس

 رف وسل نم سابق عملا قيلدبلا ريالات ةاثالد ردصملاو عدبباقواولاول أ هيويبس

 لا د.إ امأ و اينعوا و و ةءوكع اع ود اد درطماسشأ يق ني ءابهسمف ني داولابلقنسدلنردتساماأل

 ىربزيا لاف ىرهو+لاءانعىذلاوغ :ولاقذذا وهف ىلا هسايقوؤوشفلال-ثميفني مارةباسلا
 و هدر

 ةعص ىلع كلديو لاق ىةلجرل رق 2و هيدعصو يو قرد مل صالا قوه مركجااّقَتل

 م

 ضاعرفوعلا التام ىف #4 مكن“ دب هلا نكماف
 م 2م

 فتحا ام لاقي اراهتلاو للا نع ناقل بايخ امبالا راهلاو ليللاناسْلاو

 رءاشلالوةهنمو ناديداونادجالا
 ةس 5و ت

 اماما امسي لكل عنو # مهبافصعناَناََفلاَت ءلام |

5 

 ثاعمأ ى و 0 3 ءاتفإ نانا يقدس و را .رلا قف وهنأ مالا فاننا و

 هتبحأ اذا هتلئ_مقهتشفأو هلا يعاذااهارابؤ زانالف كتف ألاقي وءاتفالا عضوم نا عضوب

 يقاتل اقباسفلا هيل اوعقترأو :بلااوك احكمانعمهيسلا اًواغتايوقن ا ثيذجلا فوامنع
 حامرطلا لاك ىوّنفلا مسالاو اناا

 ت29 عول .ِ

 ياذتلا لهآ م .ء 3+ رخ نمو د« دوت
 ضأ ”سص اس

 باشاوهو لانس ماكحالا نملك كلا نيب اقلاو لاق اًفالال_دأو ماعلا ىأ

 فلا روم هإ بص ًاراوق [تةيتم لال م هب "اك ىوّقو بم ىذا اثدحلا

 0 1 5 2 :3 8 . 6 --_- م 8

 كامن اناَو كردص فك حام الا ثددلاى و امك ثدحً اذا ىذملا ىفأو نسلا ثيل اوهو

 دس

 56 . 2ك ووك ولا ن7 0 3 ,
 ! متف:ءافىلاعت لوقف قدح 1لاففاراوَح وة_صخر هلفكالاولعح ناو ىآل اوف اوه.عسانلا

 ىقاذك نسلاىتفلاهلوق

 يعم 2 ةبانهتلا نه

 ل صالاءاذك ىتذوهلوق
 وأاستةنع ف ور هل_علو

 هبتك لوالاموهذم ىوتف

 ىيعم

 ةضطستىفلهأم5و وق

 ميكك ورك لهأ نم و



 ماثث) ١ ءايلاو: واولافرحن ب ءاثلالضف 5١

 2ث همسو#

 : ا 50 اكل 1 : ّتد-وأ 3ع ىَمألاَكَتْنب وف رعلا ف

 ا ا 7 هقرلزب نعناع « م 3 اذقا الااوبتإ

 1 ا 1 0 ١ ١ اهونألافو د ا 0 ١ -َ 2ع اك كا

 1 55 تو اسوأاعوو ء 0ه-ع9 هدو
 1 0 م 1 رم م © نمو ضعاف 1 2 ها تادب ١

 1 5 1 ., ََ 2و 2و و 8 26و

 ا ا 0 0 رب نير د معلا عا كلش لهو 35 مسيو ماعثل ا تدأ

 ارك 00 د د لبا ل دي دام هنو دار
 31 0 ها ف . 0 م . 4

 د يم َّ ع . 7 ع

 اع. تاسف عملا ةاتنئالا وايل بقا وهديزو لاق تهكم اال قد هلي اهدار ضع لاو
 ا ةهةعواام 3 2 -

 1 قت اولا ابوتمي ءر زو ىذ ىدلاوةسفتانقااربغصتو ىفمالغل و ةاَتْفَُدد !ةيراعلل

 نابل لاقنملوق فامأ اوةماةنمال ل-صأ هواووءاسملان نمالواولا نماذه ىلءةَوع دل نايشفلا

 صبا 1 1 1 | نسم ةلبالا نمتركبلا لاي ةقانلاول معا كلذ لاقي دقو نق لاو شلك و 0 اوف

 ١ يودع وئثلكنمتاشلاوه] قو ىقمدلغأ وا راجل لاقي 5

 ْ «انمفن ندا 5 وردي ام تورطاتلا بسك عاقرلا

 0 (قايسلا لاف رطقكو نقول يالا ةح اوال تب ة:ةوحدلا كلذ عيجب نم مسسالاو
 | ةوخالاك واول نموها وع عرداصلان ةئرضلا اذه رثك ؟تالاواو.فءايلا تلقا
 . || ايلا نمناامسهدسسأ نيدهسبو ن مذا شوا امأو بلقلا تمزلفملعءاملا نءناك اماول فس
 00( | لاقةردم قتلك كلر يحك ءاينواولا هيف تلقت عملا ن هبرضلا اذ_هو عسج هنأرخ رخ الاو

 انا باح ااذإ مهلك هن 'اورسأ اورشو سو
 اونام: و لالكتصّرم ما مسيار خف شرإالاةعذِجلافو

 م
 ا ْ
0 

 ا

 ! ْ كلا نم تمعن ينتاب راهن ونش ها هو تاس هلي العلل ةنالفاو

 1 أ تققاراذا ةيراملاتنَك لاقي بيذهتلا تلفت راسوت رد .نوهعموالعلاو تاينصلا مج

 | لكايقدرك زد ودخل تسفر ةونامدصلا معلا ن هتعنمو ترد

 اا فو ةلردب ةدتازي قاربت رضعبما ورودباش ىأريغصتلا ىلعناهاذكمريثالا نبا

 قاتم واتكلم نك وىمأو ىدمع 5 لذي ًاناوفءال لاق هنا ل و ه.اع هللا لص ىلا ثيدح

 مالسلا هيلع قد .ومت>اض لا عت هللا ئىع“ وهثناري_غل ةيدإ دويعل ارك ندرك هن'اك راح وى الغ ىأ

 ىذلا



 م (اذف) هايلاو واولا رح يب هافلا لصق

 هيدر نه دقوىرهزالال اق نانزلا و ا 7 11 :عساو ينام ةسحات نيرا نبقي رط :

 لاق ةشقلارو هةمىوأقلاو

 ههوسع د هرو >  ,هو

 اهانقاهنَسأو ىوأقلا» 4 03 اوصدافة مح لوقأتنكو نبت يطل
/ 

0 
04 "٠. 

 لاق ءايلا نم نض هوعءاهلاو وعلا اذهىفد راطنام لل ءانو و ووُناْدْف عج او سانلا نمةعابجلا هئفلاو

 يت عررالاب ةقرفتماهر هى 5 انقرة ا بم #2 تيمكلا

 دقولاق نم ةْئ 00 تسوي ءاهلاو

 107 «١دج قو صنف ةن د تورط لها 0 منزوع اواو تكونا

 لضالا ف سانلا ع نة ةرذلا ةئثا مكتتفانأ موللاق مهني خوي يوم استيل ايار ْ

 ءانفلا (ا) ملال ةيزهرأ فوض مس ولعن ناف شيب "زوق د ىلاهشتبلاو

 دقو هئاتقىفكاذ ل-هفالاقيزو ءانةودفي ودق لعسفلاوةياشلا وبالف وهلا و تالا

 دودم ءاتثلاددسعوبأ لاكدالو أ هنا ىفهلداودقو انقل نين كلا م سكلى

 لاف ىز رازفلا عايشة رالدشنأو َىدلاردصم

 ءانلاوُدذاذللا بعدد 5 ماع ”ام ىلا ٌشاعاذإ !

 ناوءلان م قا رداصمنمؤهو سانا ف راعتساو» رافد تذبل لب افيو ةلاراقإ#

 فال ناودلا نم ءاّفالاو ىرهوملا انف ندلا ف ىلا مم 20 ناقل عنو

 باعث هدشنأ لوقو ماي 2م :لثمئناهدحاوّناَسَلا

 درأ الودي ركل ىدعأالف 7 هذول خش و ا

 فوووق ايلا نع واول وقوة لفو نا عد اوزعباشمل امس فوه أ اقف زيش قفزمسف

 ىبتقلا لاق ةنخألا لف عين قرارت أ ةينفب هنعاونغتسا هاف اولوقي لو هيوبيس لاق

 رءاشلالوق ل لكيلا نمل لمالا ىو هاا دل اوبال

 نابّشلا ممل سي ريد ة-الك لاسفل 8
 و. و هم 8 اك <

 عوقايفانسي نيجو ولع 2 هوادرو ىلا فشار ةمرهنبا لاق

 رفعي ني دوسال الاقو

 و < مهدد ا هرماعاال
 ىد 0-1 واجعل 07 #2 5و رو :ةانكف دير دسعتأم



 ميتا ناس

 ايم 0 ه2 ب

 ” افواوانهسأرت رثواف تملا لاك ىلارعالا نبا نعد 5 تالا 0 افلا لصف )

 'افكاهشمو حارفالاءاينالاو غامدلان حرف تحت كب رضوه لقول هنقلت

 ١ 8< فا هدهد ودم هو #5 37ه

 ءدقلاتن أفوىأفتو ىأفناق هتيأفوا يا كلاوأفلاو سانلا نمةفئاط مه وةكفلا
 هو م يد وهض هَ 20

 وَملاو ىنايدللا نعليخلا ف عدصلا هلاوألا و قشنا حقل ىو عدصتق نعد ص وأن

 باو ملا لاك لامر رانشرادلا و ملون اني“ "ىطولا اشيأ اودونيلبلا
 هس د” ؟هم مدور هةعو

 وق را نم 0 5 امضورْمك اودحأ هع

 || وكس, لامزلادب ف يطن ضرالا نم نطبواذلا مالا لاقو ياو ةنالاوقاّمشنالا نمهلكو 1

 ْ 2 ارذنألا أو حاتفنالاءايغنالا نال _:علابملا ح ارنألا وأ .ساعا 00 ريغ ءوال طقسم

 ةمرلا ىذ لوقو

 ارم هقانعأ سياتل ىاغاو حسا دع توافر جرشلا نمشحار

 لاق ىلياونأءاكح لرللاوأْءلاهريسفت ف ل.ةوهنمتجرخو وأنلاتعطقامنأ ىنعي عضومحب رخل
 اضيأهتس ىف وأفلاو ف شكلا ىأ أننا ىت-ةم رلاىذل اوقىف يذلا هتوصام ىردأالوهديسنبا
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 نيا 7 : 5 ٠١ دحر + توجب وع هنتي



 م

 .: م
 دارنا يعطر رع ما "5 اج و القنب هنن صودقنوكنت

 لو يات لش سأقول تأ لو هدو, */فبكاينالف سأد

 أ فرثربك كسر ىغبعنا اريطل انمن و ةيايغلاىلا ارعالانب ١ ةامغ رهو وتل و

 ا دشنأو هيلع اذااا غم عباَصَسلا لع اغا لاقي و

 ءايلاؤ واولافرخ « نيغلالضُف مع

 2 عجم ءور مهم م موس 00

 الظأو هش غامغأ (قمولجاو 8# كسل .. ادعت اورالاهي تن رأ را

 ”<و رووس وس س ةعسوم هه

 هيلعاواكتو هتموهو فرةرملاريطلاةناقلاو تورفرتدغو تمحي يونثلا لعربطلا تياغو

 ىواغلانمّقمساناو هواتف هملع واع هيلعاوعمجالاقي و انهوانُم نموا ىلاءولتق

 هوةبعلنالفلاقي و اعدت ىرهوطاركذو ةماعلا ]ل ثماهرعترتبلاةدامغو اوواغتل دق

 رغاشلالوقءنموكربنبالاق د كلوق ضيقت
 7 ودود رم

 2 و هملا تدل ئنلاموأ 5 اكو يانغ نمي رالأ

 5 ه9 وم

 بضم لينا اكعُلخ اهي 3 ةيقلوأ يشأ نمةدشر ىلع

 لعأهلئاو هرسكو نير عع ىورهن ولا نبا لاق

8 

 «(ءاغلا لصفهلوأو نورشعلاءزكاهيليو  رمثع عيماتلاا«زيلس مت«



 مم (ايغ)' . ءالاو واولا فرح د نيغاالصف

 نال اَقثنأك اذا تاراغلا نال رك ضو ورع ىفٌتاراَعلا قصتاوب لاق عاشو اس

 نوح الف ايكا كاسل وكي الت يبلع ٍْع ايباد ااممإ زادقن نأوعتو ”نايعاقيوأ
 ا

 تاياغلا نخ 7 ااا نوكيالتيبلا رخآنال كلذواكر ةمتببلاز ارخآنوكيو نك اسسلا فدحن نأ
 6 5 هربا 82
 هنالةيأغىعتو تبلا اوُشَحِف نكت الءامش أ اهلكمذه ءوىفولشل او وع لاورو ستار

 هنسسنحو الع يلا اذههانعتش اهعوشلا اذهسانلالوقىراينالان ا لاق تببلاةياهن
 ةسو272-ه

 اذهمهلوق عملا واهب راحل نوم آرلا ىهو ب مرايا نما ذخأ هل ارنا
22 01١ 

 نوكتىذلا عضوملا ف بسنت بصق ىهوقبسلاةياغنم َدخ دخأ سنطااذه ىهتسموه ىأ هنا وشلا

 هللا 4ص ىبنااّنأ تيدا فو ًةباَقتمَعلاَبةَما راذيأقلاو نباتي يلعب
 ه2 ءوع وءورو

 مكينوردفيف :رفصألا بن نسب 0 ن وكت ةندها ممقعاسلا لب ةنئاوكلا لاق مسوهيلع

 نيامتف مهشعبهاوروُاوستنأراودياغا املأ ارماني تكنو مهيلانورسنو

 ديباثديدشنأو يا رلادب ريت ابلاشاما و 0 ءوب لاق ءاملاب ةدامع

 و 75سب هد »»

 اما دمزعو تعفرذاتيقاو 5 ربت ةياعواه اسد

 سن 57

 ران نا اوقبانأل ب 4 دو 7 ريان يشمل

 ه”سو مو

 انههةامغلل 7 و َْظ هذة يقلو يابا تكسو | و ديول ألاف

 اوك عاهاعو هني اراها باكو 2 دارو هباغمهل تعاد 2م :رواسغت وقال تمعديز وأ

 ةفق ةفقاولا ليقو ةدرنملاةباصسلا ةيايغلاو رهام يناسب لا تالا امصئاهامعأو

 وهسدلو سمّشلا عاعسُمم ءوضوه لدقو يلا وتادقلاْمّتلا لاَ ل ارعالانبانع

 ديبل لاف عاعّشلاس

 لَدَطلاتانامَخضرَألا لو »* الفاق هيلع تيلدتف

 ناين ةمايقلاموَنا عل /[وةرقملا“ى م ثيدحلا فو ماع كال امّلكو

 0000 0 رس ع

 ثيدحهنمو هوو لاق اوةربغلا وباسل ٌلسس أردو ةتاسنالاّأ ونلك ةنانغلا يمصالا

 ىكأ ابلة لج لان ازمدي ز زولأ زرت كاصصأ نابع نود لاس ناف ناضمر لاله

 3 . 2 2 ىورع دزّمأثيد-ىفو ةءامعمهضعت لاقو ةباصسلالظءاملابةاسعلاو ضرألا نمط

 0 هوو دوو هورع فذ ههاش اد. ع 2 .ء رسل هه عسل ل ع

 تآزوجي و هيفذفني كل سمىل ىدتيمال لظو اذ أةيابغ هن اك ىأ ةباور ىفءاجاذك ءاق ابطءانامع
 » 5 .٠ 2 . -. . 8 معيب



 : 1 - 2 ه8 4

 3 نمايوعمسُ ا رلاقبد يوناو دك كل تب

 مس نه سجس ديا ا

 دو) هد
 تهتلمءازولبانم از 2 "قبال وأ نباذ يح

 ٠ ! ىفابعلا لاف در كلوق سيقنرهو سرا ىأ ةيغلو ةيغلوهو هداوسب رسام مالو

 : | ةووف ا ىواهلا ىواهلاوىواغلا»ابّنام لاَ ضخ اذا بر ءلا لوقت دارا ىواغلا و ليلفةيغف ةريسكلا

 2م مسسو تيه 00

 1 لوادارحلادسع دسعوأ الادب هنا تو اهلكت وألا نموطسناورج اذا دارا ءنوغلاو بذل

 1 نمل ىو توك هئصنبأ تين لبق, ةوهف اداه وكيأم
 ْ طب ليلي دوة أ ةتراما ادار !-اوهليقو نوطاتغم ارثكلا مهوسانلا

 0 سانلالفساموفلاو س سانلا ا ام هع ري 1
 د ا سا

 1 ْ هل هجهرك ذو هفرص نق ف.عضوهو ىذؤدالو ضعبالو ضوعبلاه.ثدءيشءاعوغلاو كلذ نموهو
 5 00 مادحخا عة 26 0 دما و هدوع 1 1 و |

 ا لاق .ةبلحلاو توصلا ءاءوغلاو ءاروع ةلزاعملعحهفرصد من موواونملدبةزمهلاو ماققتتلزنع

 ٠ همت ارصسا د نفر مرات ركنا ةنلع نا نر

 ىب مد - و

 3 ورعمويغرداناذهو حو اوم ارك ذمَنأةرداو فب رطق نعل ءونأ ىحو هنرهكرو

 ىلعوهفءامنوم الس رّتيمساذا سابعلا اونأ ريشا هوبكرا اذا ءامنوغلاهلعىئاغتاشب أىحو
 26-و 2 2 00 2 كو

 وتو ىوخد هتقرص عاق نازبم هبت وثناو هفرصتاء ارح تازيمب تن , ونانيهجو
 هما همود ى

 ادعولي َتاَوُسأو لاف أنها ةفسوميلغدقل ىص لااعلم هىسنانعوتي وءاممأ

 هرخ [ىامم مهمالك ىدالعَتْنا اونالعقتامعت ًاهنمالعَنالعف ىلعهانبفَنادْسر د وسي مهل لاق

 هعضومفروك ذمدادشر ل بلعتو نونلاوفاالا» رافعا نيزك ؟نونلاولالا

 هتئادنعأ ا ارمن .تأربدجاذهور يقوم داو تبق ويقوم لعن ةوقو

 ع هم ةموصو ةموس سو <

 ىأامانثأ اقل كلذ لعف : نم و ىلا اعت هل اوقكم مي ةاَراعْنوَعْلي فوسفهانغم لبق :وامعمامسني واغلل

 دهن يورع ب طا سلا لاق ليج مسا هوا ما 1

 #5 مسمع ديل علا ا ه2 هلو 2 0 عود

 دعراوذلا دامك ضرأب قرباف #* واي دب نودو تال اذا

 نموهواهقلأوإئنّلك ىتسبلا ثيل :ئىنلا ىمقأةباَقلاوئدلا دس (ابغ)
 هو 5و تنص هس

 ياعم لانا ثيدملا فو ةيافتنمع لوقت ةسعاه ريغصأو نيءابو نيعفبلا)

 لم كانو تاناماوعج .ودارنم ل ةماغو هاهتشموءاد يشل ب ةءاعزموه انك رمل



 32115 ا مام دوال ند كنا رار ل ا رق ل <
 1 07 رع 9 كو 700 0 و ا
١ 7 

 ماو (ىوغ) 0 ءايلاو اولا فرح « نيغلال ف

 قاورب + داس رات اوشا ا طويلا 3 اوُعمةك لهم لعل ٌليقاذه نموداص:ف
 - - ءو ع

 ثوكننديرتاشي رقتأهعهللا زرع دارأاغاو لاق ةاوغملا كاتب اهبشمتمو تكلم ْ

 لاقت اب اولا كلتكت َكلاهمولاللدياصمن روك ىأاهيف طقسا ةاوغما كل الماك قالادةءلم
 د 5و

 ادعت :ىاتكفهلعاووامكى أ هدلغاوواقتو ريتا ةبؤرشمب فقاوقملاو كن لددرعفلا

 - ها هه و05

 ىلاوأ .اوغلا نمدلصوريشلا ىلعنواهتلاو عملا ىواغت اووولتق .!ناوانعوانه نمنابيلع

 رافكل ١ هلَقن حاب 75 ى ا او 0 رذنلاتحنألر كذب
000 4 

 سايس 2ع 0 9

 ىواغتلاو اهب كنيس قا و ”دقلاع كو و هذعهللا ىذر ناةعثشد د ىو

 ينسي لكى ذلا لرش لئاتلسلا ثيدحسد نموت مهمل نيعلاءلاسقيو رشلاف نواعتلا |

 ىورهلاولاق :لمهلا ندلامىوريو نق يسيل توكرشلاىَراَشتَف]سوهيلعهتلا لسع

 ةيهادؤىأ ةّنماوفوةيوعافنالفقوديزوأ "لمهملافانهوتهلا ف تافعردفمركذ |

 قرش لاتو هيلع موسى هوم لاقت هل بقئونلا ىلع موتي طلا تناك اذا ىمهالا
 - جاهلالات دساوئجعتاعَتوأ

 دزملا نقزسمنابقعلا ىواغت * راو دلهابكراقتناو

 ملاَّرباو باقعلا عع ابشعلاو عبوس ى ناك دحالاو ذقت رالا ىواغتلاو لاق ظ
 دوو 2 هم م سس «ِ لا 595

 نمشي نأوهل بقوهف مسدود فوزا مع ونتووف كوت ىو .لضتلاوٌليَسْفااَوعَو ظ

 تلضيلاك كايد والازعت رهتوغ وهسوو نو ول اديس والزي تح ىوربالف عاض لا |

 ىوَعتيمالو أداها « .اَهُليصَقسنلءانثآلا طعم همر

 شفنعلا لاقي ملا ولا را نماذهوابنعد يرام سوقلا قصير د هموقو
 داكن ىتح َىَآلاَن تربص ماذا ىوَغ وعي ليصقلاكوغش اللا لانو ٌقدلاوهلاقيو

 لس ننالاقو ةيستفور لم تييلو فل اذكا وعلاقي دييعوأ لاق كلبي

 ميمعلاوهاذهورمثلاق ال مارتو ورب ال مل عالا نا نمذولاذ الي صَلاوصلاَقوَع

 لاك ىو ىوغير سكلا" طلو للا وقر دسم ىوقلد كرولا هاف دنع
 ىقرهاظلاىرئالاق الازهَتوع تس نالاّنمىو ةزتالو هناابل نم ىَوربألٌ او حت كسلا نبا

 «تث سدو

 لاقيبارعالارداوففو. نا نم مّشلا وعلا آى عروهجلباو تيكسلانبالوقتببلا اذه



 1 (ىوغ) ءانلاو واولاف رح هع نيغلا لصف 017

 وه- 5 ىوالوعو وةس- م.سمسو 5 تدهش *

 دشرأةيزغدشرتناوتيوغ 5 قوغتاديزغنمالا نالعو
 رش

 : 9 وعمال وعن مل عابغلا مس ءاوهو ىربنبا لاق ٍداسَملاّئلا فارعالانبا
 1 : م ا مرع »اسس ل 2 20000

 ام 1 ا ا ع افو كب شوو هفد كرو أروهفدكرمرظو
 29 و يصموس

 ب دخلا قو تاضىأ كنتم توخرهللا تذَحأول ءارسالا  يدح فو ىوغدمم

 - و#و ا و وو< كى هل

 ا موا زي ىما ارز سعرهم صبا هوعاطأناىأ 7 وغم_وقعط أ نادممأ

 ا رلاىو لاقي مهن ىأسانل تو وعمال سلا امهيلعمدآ او ىءومثد دح فو

 دحاوُيلاوةولاحلا شعم سف أى وف هيرمدآ ى صف لج وزع هوقو هريغهاوغأو

 | عنيا لاند ةئلبانمح رع ناي بقومفترصتا رمت ًاوىسهنلا كر ارتىكأى وغلق

 هو

 كا انا 11 اني وعافىلاعتلاقو هلخأ اذا هاد اوغألاقيو تلا ف ٌلامهنالاةياوغلا ولاك ا

 يناس نسم ايخمرمل (ضعبن رولا كح نيو

 ىَوملافَقْلا نعالج وهلا اهاوغ 00 هلعدعي ل هاج مك اكو

 وام رعلا مالك هيأ ناك وع :وعتاف هفرصو هاو عع ىوهلا» اهدنا :زالالاق
 س ساه 7 مت وقم دو ”تودح ساب

 موضعا تالوقميف] لبق معمل اكطارص مهن دعا تي وغأا علاق ىاعت هلوقو باوصلا
 لا 5و <« ست دس سس دوص هع م

 مهلتدعف دل مآل مسيو ىأ يتبرع نما قتوعاف مهضمبلافو ىلع

 ةوقونلطبلاو رهظلا لع حملا نطل ورهظل دز اءرب برص ةلوقءإثمو كا ارص عى كا رص
 مر 2

 نننوواَع ا أ ليقونطأي لا نوواغلا و يسسفت فل بقنوواَعلام هعيش ءارعشلاو ىاعت

 أ موكل: وذو جالا بيا ذارعا تلا عملا وهاجزلا لاق سانلا
 3 وا لا مسوفدوبح

 51-2 هم دك

 "ا ةاوعم ص رو نو اغلا مهفدوعيانإ و موقكلذ يح | وهف نسدلا ها ودمت حدمناكاذك و

 . || هاوس لك ةرفح ىهوتةاغملاعحجبةددشمواولا ب تاو دكا هوغالاو
 مو

 تاي راشمبابا

 م7 سرءام م

 قورو افعال ع ا ةد نمس رعلل]_ةمىفو

 || ىرراذكك دعو أ لاق هللالا ل تاب اوغمتوكت ندي رش ؟د ونال اقهناهنعهتلاىذر زرع نع

 0 أ اهدحاووال عقوديد شنان را برع تلك نادال واولاريسكو فيفختلاب
 موز و هل وي غ١

 أ ةديريهيلعاط سمسا ٌبئذلارطتاذ ىذا لعجمو بندار قت سرك ةرفح ىهوةاوغم



 نعاش !!لوقنمفارعالا نا هذ ثنامانتاذ قالا همس ةنح يأت ٍ 6 8

 ةيداحا دانكن 00 اها ستي

 ةمسعدل» ء

 ةأرلاٌّنعَو ةيراقلا قةاراسقلاوةي_هانلا ىف ةاضانلا اولافاك ًفلاةيلا لبيس ادارأهناف
 هل 7 5 ع 0 8 اي

 لاق رع قاهألا هرك داهيمانغواهبلو اًوْغَت

 ارك ذاهب أنأاممىأتلا ىلع « قناة ها ارت

 مالكلافسلذا ةءوقب لوألا تسلو ءانغلانمع ونكأ أ اينو هيا ةينعأ سها و

 دس فاول رابوعو مهلا و قامألاعيججلاو مظلاما ور نوف دعسان

 لأمر سل ب ىطيلسلاناَسَعاذهر يراسل بيك شمام اسوأ

 اهي عالتلا طين مَرَصْحا نأ انسي 0

 لاقيامن ماع هلاوحدملاول لرغلانأ ىدنع وهدم نبا لاق رعشف مل 10

 ءانغلاو نيس موال قفط أ دعب تلا مدساو كح 1
 5 3 هو

 ىارلالاق هني مر

 مد ووم م همسك رى 5و

 قرابة مع ًاومانغلا لمر د اهبع درا ايررسخاول

 ةمرلاىدلوقهنمو دودمءانعلاٌلُمرو بيذهتا

 ه مسل 07 27

 ئالَقلاءابظاانامذأقانعأ 5 تقلعو اغلا لمت نمنقطنت
. 
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 ءانغلا ىمصال الاكو ءابلتا قانعأ نهقانع أنو نايثكلك ارا أءانغل المرن مددقتاىأ
 قرشا َليسفلاَ هاو 0 راهم أو انغام * كاراتيه

 هام 2 05 تدل وسدو
 نارتو لا بيدهتلا يي نافطعن نم ىو * لا ليصملاايَأي لا هب هيأ

 حومام ه-

 اهتاَدْمَعْل علل عقدو مهجاكر رخل ىأ مهب دنع و سانلابىَذنمل نالت لوقي ىلابضلا تحت

 داس ع لأ نع ةريخآلاةاوعيوَحواَبَع خلاب كوع هاملت (كغ) ترطادأ
5 - ُّ 5 - 0 

 شقرللدشنأو وههاوغأو لاَصنايَعوىوعووعوواءْلجَرو ُلْص

 انمالقلا ىلع مدعيا لوغب نمو 5 نمانسان وُ

 ء.ء و

 ند.ردلاقو

 ج66 يمان - ب

 ىف ملا ةينغأ مهو هلوق
 ةينعآمهدب وس وماقلا

 نارسك,وف فو ةمفثاك
 هأ

 قزم هلابوه دؤرهلوق
 دلما و مكحلا ولصالا

 ررحو واولايدورتوقانىفو
 1 ها ةساقلا

 دار دود ءانغلا ل مرو هلوق

 لوالا حوتفم بيذهتلا ف
 نقطنتةمرلا ىذتدد دشنأو

 رسك ه هت دوقابمدعتم ف ولا

 ىلعتببلا دشنأو نيغلا

 ررخ ها 3



 انف

 2 'ونالاانمّوغأو ٌىَغْت نعد متل ةدارإ ى عزت دف ةيناةدارأ اغا

 ' علو اودع غبت عَ عشتلا خلاب انغلاو 0 ا 5

 ىو 3 نان افعثددح ىفو 5 ارادت هلوقلثمدئاوّرلافَذَح لاقكى أ ذع قئاردسمانتلاىربنبا لاذ فاك رضى ملجَولاضبةادكلاو

 و 2 و

 الكلى هنااوقكا اهنكواهفرصا ىأ انعانغأ ل اوستلل لاف قص هملا ثعدامهنع
 ا : د اء 3

 ١ الات وقدننو هك مرا أ درس نع نع لاقي هيقكيو هفكيىأ هينغينأ د ذئمو

 هدوم هما ةضس 5< < وم

 عل نم ىمناكولىأةعنم ى تاكو نعال ا ودوعسم نبا ثيدح وأشمل نمد

 1 جو شاع ىأهبعو هبعالطضالاو تما ىأ كلذ انعميفامو مصور

 سدس #5<

 اف وقل قط ناكتاي لوقت ىربنب لاق ما ًاناكحلاوعو ديلا ] يع

 لهأهملاقو اهيفاويقي ”0ىًاهيفاونغب د لنك لحوزع هللا لاق اًهيفوهماقمَلاَطاْذا
 هلت ضم دم مو دو

 الوا-ذعمول اهيفور_ غلا فمات ةرادتدنع

 98 قا ىضر لع يدحفو نكن هيأ سلبيا نفاذ 'ئىذل لاقي ث يللا لافو

 نع مانا .زءلاذخأ ميلي ىأ امال نيل ًملاعسانلاها عسل جرو

 هلا لمقو يمهد واهو ناكل كالا يتلا شانك

 مارا رادسنعو تيقن متسع هنعا اعلم لأ هبيعىذلاُلْلا

 ليل تنكىأ انرادْسنَع لوله دشنأو ةماهتانادتناكأ

 ل 8هادادعو 6

 | ا فاس وم 5 6 ا |
 دوي
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 مس ب يعزم هوي لاضاوقنمو 20 ها

 2و 0

 داو هواه اهبناكى لا عض ضاوملا ىهوىنافكادح اوىغملاو هريغل غش نعهسفن لغشهرفك

 روث يدي لاك «.:انجرشلام

 اًكاهقطنع رش لواصيصق اهؤانغنوكيف اهات

 لاق. هيْئشتورعشلابنّعدقو

 راهم رعشلااذهبءانغلاَّنا « هلئاق تنك امارعشلا نق

 دارا



 ورا ع و

 اناغناكنمف ارمتالا نمتذنو * ىَرالف موصول ىتْميللاَكرأ 7

 9 دقو مك عأانكن ءناغلجرو هديا وَيافاناءاهتعّتنك ناو +“ ةقرطلافوأ 3

 30 م - ى هو ” ىوو
 7 اذهكنعدياملاقي و دنع مخأ عمال عالمي تخالو عسا هنعأ

 قاسكلا نءيفنايضللاءاكح ذى أ ةوع نع ىففلالا لتعم ف لاف كهيامو نعزي

 ليج لافو 2 وراس نع ىتلاءاس ذلا نمي اغلاو ةيْتُعفو رمملاو
 5 وهو ع 0 9-7 000

 اًناوغلا تينَغنأ أك تدبحأو »* /اة اللا سحأ

 «# هذ

 مدلل نا ثنغتساىأ ناين عاوجر رأوا تبعو

 امنت مارب * امنع مدحأ ظ

 بصنل ىربنبادشنأو ناوعاهمحي وتجدر باشلاءاسنلا نميئاغلاو

 لوألا بكا وأد مكح» رسعنبابل ذو
 9و صس- دس 2 ةوسوع

 لزغلاك ل فورعمدهأ تنأو #2 يعي ع باعك 1 لمان

 ىتلا ىهليقو .بُلطَتالو سلطت تلا ىهل قو نا نعاهلام واه: تنحل ةيناغلاوأ 1
 هرم د *؟دم 54 5

 ىشهلدقو ىح نان عى شو ابر هذهو ديس الاك ءاسايلع علاج تساتدنع

 ىلا ارعالانبالاقو سنارسعلا تاك ال ماءانعآلاءار أ كيلو وراها ناك فعلا الا

 امألاَت اووف ةديبعونأ ج ٍُء دّرلاى بزعلان شح ىلا لوقت بعلاج بلا ىغلا

 0 ا

 قولا باوّلا ىناوقلاةرامعن ءتركللانيالاقو * ةيئاوغ باعك كيكتامْزَأ ب دشنأو
 9*8 وو سمو وو

 تابعو تاك هاذا هغلاقد نبش نمبر

 ه7 هدم اس م 22 داوعم 2

 اسود لكل مشا لاقو ةّنيزلاب نعاس شينغ هنالك حوز

 2 .ةرلاسقنبالوقامأو ىف ذولا

 بطمه * له اولا فهلا رانا

 هوقو هلصأ ىلا شاين ارعشلا فراج وول لاتيوةد 5 رضا رسل دحام
 هدوم ه.-9و9< 2 8 ع ةربن ضصءا مني

 دادودسيءادعاندعبو 5 هئمرصبأسب ىمناوغلاوخأو

 نمايسملا هذه ثيحن منيو فرامل يغتابلا قَد وقلما
 ىدبْملاٍِبملالوقو نيونتلالجالاوةذحتاكماللا لجالاايلا فَّرفنما مآل ص اوت

 - 0س هم همه

 "نغوأ ميلاف "هلت نم 3 ٍدَصداَؤملناعدنِعْلم



 قاذ_كهوه تايلاغ هلوق

 ها 7-5 وةانثملابمكمما

 : د غتسا أ اوناغتو ناينْلاوْعلاَو ولولا ئنلا نع“ ءانغتسالا نم مسالاو !

 لل باعة مؤ سيادي هرغش ضدي لاى ةيهكو 1

 رار ةلانمه اريج نوكأ واسم ىلصّينل بن نرقلاَل لرالفاهااوحأ ري أىلءو
5 00 

 000 سم اللاب اك ناب قراعلا

 هرةشل اعشب د> ىو ىذايالا فاعل ادعس هتعءاَذذح "أو رمل تأرقلا شب

 يريم نش شوو ازا ناش ا ةبانج ي راحىدنعو
 مج 7 5 -

 غىفهن انها ,طررع صردقو باول له يبق علو راصلنالا
0 

 امهللا ءاعدلا فو لاق ىرجمل (نعمينفينأ ةأسدقا تاو ها داك وصوهو

 أو ءاعدلا هان لق و اعط وي امانعأ او لا لكي ليتنا مزاح لك نع
2 5 

 ىلا ءانبس نب ة رخل لاك ضعب

 98د ع َه 2

 / دك انسمادأ نغو 5 هتايحسيخأ نعى ئانالك

 ْ ا رلا هللا تع أديبعوأ ىغِباصأ لب رلاٌيغتس

 د دخ فو ,زئاو يح اوه اولد دبع هنا لاق لاملانمُمينُت هلزب اريصين 1
 ١ ممسسل تو

 ةرموديعمقل وسلا قانا نحرك ًالامالُعَت اهنعمتلا

 ها لانج تناك ١ رح ىلاحامالغل ناك يام لاقر ريثالا نب الاف اي_ثهيلع

 ناكر ةالاشبأ ١ ريل ملا د وكت أه بشي ولاق مهرشملمويلع * يئالفءارقف

 7 رانك لمتال اذ ادديعلمتال ةقاعلا نال ممر هاذ تم الزكي

 لوقو الخ هنمابث ايتن ماهو ير ان زو ادبك ىلع ىتباذا ةلولمملا

 امام اَتاميقلا أمد 3 تايلور

 نام ١ رتطةتاوبم أسر رئاامامأف ديس نيالاق ىذدع وفد ماجلان مدا ارأ

 ظ | عدلا ا تندإع اقغلا لاق ممصعبْت أك ىورف رف ىنغتلاقف

 نمٌناماموكلذدنءاهل ليقاك كلام ٌيعدَبسعلا كلن ث دارا اوةسفللا
5-0 7 

 1 لبق نشا ل ماتا سرا 2 ىئ وزال تااقف للا نمفب أع ٠ أمام راه ليقف

 لافت نب ةساولارعالا نبا دشنأ رولا ىلاغلاو لاو ٌرثكرفلااذهواهل لابقتساو



 انا (انغ) ا 3 تفلامت 5ك د

 و 100 7-0002 2 1 م0 م«

 ءانغالو مودي رققالف 3 قع كانغ ىذلا نضع
 . يع

 2ع <

 هيسسفت :ىغلادارأ حفلاسداو رنمو ثس ارد دمدارأرسكللابداو نك ةرمسكسأ| وخلا ىوريهناف

 تك ولن .رممدشن كا ذكو لاك ىغلا ى ىنعم نءعجباخ خامل انالءانّءالو هه - وامن قصمساوبأ لاق

 توق نعل ضفامىأ عر هظن عناك امقبا و رو ىْغْتَسب امتد صلاه ثي دا قو هلع

 هع

 اهنعمهنموكنسانغتسان ءتناكو يغمهلوةلاهد بت بأ لوا جيش افي هكو لابعلا
7 0 

 - 0 م ةهسو<

 نعى أامدنأمالكلا اذهرهاظلاق لسلام سبت امتفد صل وخليقو
 ”س جوج

 ليخلاثد ددقو كلذنعز رملة َتمممع قالطالا لعبت 8 و همو) وو أه تلو هللا
 2 2 - 3 همس مص ع د1

 ىغتسا نم ةعجباثيدحىفو ساّنلا نم بلطلا نءاهبع نختم ىو تقاس ةاهطن رزحر

 يمرس م < 5 02 0 ل

 قغتس |نمّلءف هني نمد ر مب طا ىأ ديجي هقاوهنعهقل عكس راه

 ىعدقو مقل 0 هلوقك اهنعدُ اهتمام يلو هلال نع |

 ةرمع سا دع صصو ه2 #ث0م ع و

 سل كثي ذلا قو عون ىو قاضّتو قتعاو قعَسساو ىغعَىَحدقو هللادانعأو يشع دنع

 نآرقلاب نعم سين مانم سدل لوقي ةنئمعْن نايف سناك د بعون لاق نآرقلاب نعي نما
 هال ه6

 امنغتتيلغن لوق اوق”برعل امالك قر هرب احاده ودع ونأ لاق توصيل لات هويغ نع

 ىشثعالال اق اضيأأ نات تاتو تيْعتسا عع

 همن اه هددت و

 نتالي وطخانما فيفع 5 قارع بانر ها تنكو

 ةهمءدوص

 هتاتذاامرخ" الاثيدل امو ىرهزال لاق ةءارقلاب ره نمدازأ لقو ةنفتسالادبر

 هنأ يننلارعبج رلا نيف أكل انج نافل 4 دره 2 تارقلإب عت يناهنداكيشل 3

 مكن اوضأب تارقلا اوس 3 1 "الاتي دحلا كلذ وةضامتولاق اهقيقرو# اقلانيسمانعملا

 هيلعهقلاصةوقفتغللا ات نممانل سس ىذلا سايعلاون5لافو دعو لامك ذوق ولا

 الصاع

 نفىرهزالالاف 0 ينلهنداك لسو

 توّسلانغلا نمومنبررن ] اىلا هب بهذ نمو روصقم غلا ن مووهف هان انغتنالا ىلاهءبهذ

 و ل

 و عآد نملك دودم عاملا نمو روصقملامملا نمّىغلا دوذمملاوروصقل ىف ىجمصالا دود

 دوس 9

 روصقم ىغلاو عاملا نمرسكلاب ءانغلاو م انَعلاو ءانغبرعلادنع هتوصفهالاوو

 شماهقىناكرلاهلوق(#)

 ديشنوه ةياهلا نمتطس"
 انمسداىنعيطيطةل ودملاب
 غضومنآرقلا عضي )نم
 برطلاو دبهللا فاكر

 ا | ةينفالا ف تسلجاذاو لالا تبكراذا ١ ىناك راب ست برعلا تناك ارعالا نبا لاكراسلا



 . هايلاو واولا فرح « نيغلا لصف نا

 سأ قرصود كم 5 ماوه
 ع يلع طق نيب ىع قل 3-0 مقاما داوم 8 0

 وة 5 عا م - يو هم »

 اهو ا كاد 0 الى متكرر ها ا فت معان لجر روحي لاق

 لانا لادةماكرش هلا ماكتوةراكب تمكن اذ دعواه يرق لاند رصقفتدبلا

 تلا ليقو تددمنيغلاترسسك اذاف تببلا فقس قلو نم باوصاالابز انى كَم

 علا ىلايعللان عناومتو نايت ةينشتل اوم | موبار نمت ١ قوداموبَصَقلا
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 ها مت عمجأوذيدرأو هاربا عب ةرئاتأ عما أو دنا رظوذا وهوة
 ١ : 20 وع

 ةاودعأا < همم

 ا أ 7! لياعومتامتبيل ل 0 ود ردنا هّتفقساذاهنسع وتقبل بد ةوماشت | :اووكاملا |

 هساك ” قات فسي ىدعملا لانو" 1

 هدو- ىو

 ُ ارشتتاماذاالا ىت ى دعم 3-3 هلاك لتكلا هيقوربكشم

 قرت رنا «ىتشادشبأ ىلا هالعأو : لك ىرب بالاك هنلكن مج رشا

 8 هد مو ع وذ ص - ©# م ىو سمس و و<

 كيمنأو همم مادانموب ىبعآو 5 ةفآو لوط ا 5 0 لا

 هودءمم < هو رو موسم سو قاع اس

 0 غانا موصلا ثيدح.ىفو ٌةامم“لملو اهالح ان

 ه١ مدو مسا

 6و يخسر .ةتودلااذاى سو ىهنومف ىمدلالهلا يلع ألا

 2 د ىرعرملا ع طفل نم سيول الهلا مكْماذ ل ىمتامسلا ىف :

 هنمو ةّيطْغتلاو زيدي لمد لالهلا معاذ و :رراغ نمانعت ىأ لاو غلاب
 هس سوس سلسل م اصس مص هير

 ع لا لاك ل 57 وهاطغو هل ةعرتس ضرملاناكه يلع ىنعأ اذاضي رملا ىلعىمنأ

 ظ اها كمواد « اهله ساطع
 1 مت لصف ال م لصف ف 0 ذينأل صفلااذهقحوانههىرهوملا هر ل اذهىرنبالاق

 1 قومكيلعىنأناثةيامرف ومكسلع ىهتنافثيدحلا فو بيذهتلا لالهلا ميل ع نمهنال

 1 ىنوونَيمنأ وموت ف لاهلانيكعرش محلاقي د حاووعلاو , ةدءلا اوك ا عنا ةياور

 نوح عو ىنخ ثم لا لس
 ل زعهقلاءاعنأ ف (انغ) لالهلا

 الوشم ىغلاوهاذهو هيلا ات دس لكون ئنفدح أ ىلا ناتصالىالاو اوهريثالانبا علا

 ةدابعنماشين افا ا مو د يغفل راش



 ووم سل < سل 7< ملا معو

 بدلا ما قافتو بيذهلا دضفت اكدامضلادنعرسحم اهل لاغأو قاغتوالغدقف عفتراام

 دسللاق ريما يعرسصلا اذا لبقو بهذو عفترا اذا ةقانلاوأ
 هدو هم ةدالعا وود س

 اهمادخلالكلا دعب تعلقت 2 تاوضوايب لاغتاذاف

 ٌولغلاءاولغلاو ةهشلار ير بابلو و ماظعلا سو رىلءراصو عمترا ىذه كاغت

 لاشي الواه الغ رامذاْعأ انامل ع واماَع ىلغأةرخاو ردات 0 ةَومْشَم سرك مسا َوَأَعَو

 ىلّودلا دوسالاو أ لاك تيلَع

 قوأةمرادلا بابل لوا لو 3 تلد موةلاردقل لوقأالو
 موه

 ميل هلغومامنأ لئاوألا مالك ضب فود لادا نحلل ينال

 تالاقب هريسغ لغو بلع نع الو «مبيلطلا نميلاغلاو هلصوامْزَأ هبورب

 نم لكصتلاقتو كِولعَتَو تاع لام و كل دبعُنتايلسكا اها عسسل

 ءأ كس متاح دأ كنتور :ر انا لاقف تالغبر وك له ىىعءالاتلأس رص لافو ةيلاغلا

 3 زنى دعلوق ىفةسلاغلا كوفلاو ٌرئاِخ كب راش
 9و سوث و - ةءو < هع يل

 صوفقىنءاوىؤول غلاو ريثع_#- * !اوٌكسملا هادم مقلي

 وهلاف ةجلنلاوسوعلعهقا وس قالو سرت اغا تنك اهطدقا سا 0

 د 5< ىي 6-7 5

م ىش و نهدودوءو رينو ل سم نم بكر هبي !نمع عون
 ) اع تلا هِبفاعتل او ةفو ١رع

 فْقساَملاَو بشدناو نيطلاماشاناليقو هاا داو ويتيلاد ردا

 أو ضيرملا ىلع ىو هب ئايوةيواوةملكلاو ايه اوهو نايت ناوُمت هم هتيتاوتببلا

 وى مم نما

 ىعلحرو سب مهو اناذا نالف ىلع مم بيذهلافو انامل

 هعجسو موضعي دقو دسم ثازلاو عي اونانثالا كاذكو كاذكى تأ هاوديلءىبم

 ندلختا 2غ ايار جاف دا تجاذب هال جرونابجتنالجرلاقف
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 ىمئه يلع ىمتلاشب رداصمهنال ىمئاذىأئ رْنالاق هيلعاسشفمكأ كتمت وصقم بع
 5 هد .

 ركبولأ لوعنذ م ىلعهسيلع ىمتمو هذ هب هبلغ ع ينال غو امنا ةيلعىمنأو

 ىأربللا هيلع ىمنأو تاما لبد عيد الو توقعي ٌءلحر

 هممودو

 دشنأو صم هباصأ اذا نايت البرو ىهل لاقي وبيذهتلا معلش مشا



 موي اج .. داس 300 و ا مح اا ا يحول
 5 هم اع , 1 501 8

 وام سسوم م 26-<

 ججدوسمتتسمم * رشان ىل:ةئاهارثف دك

 قرلاق اهفانخأ ثق اذا مولاة الْعمٌةقانو
 0102 » ب ورب هم ةمص

 نينا نوتيلا 5 هولا ةالغم هحطشلن

 5 ادامه رس كنوع مع مالغلاو اود راملابالغو ُهزانااوهوق 7 ءاهلا
2 

ءاولعلادسعولأ ةاومترسؤاوثو باستا كاتم زواجتلاع نموهو
 5 اًدعرسد ودم 

 َت : دكرلا نبا لوقدشنأو

 اهئاوآغلعْتَضَمو « اهتادلاثغتلللا
 2 مص

 و 0 0 هم ”«ريو# 1 نو سام سد

 احالفمويغلا هنع رسم 35 هناك .اوأع لع ضخ رخ [لاقو

 بهذ شيلي نويل ىشم * انئَولْخماعلالا 6 للا

 0 نبالافو شوا بابشل او هئاداجوم هوم وت هنعهقلاىشر ىلع تيدح فو

 رحاشل الوقفتسكسلا
 هم اسس 20 و ©# سم9 سم

 معايا باسل دور كتوم قلق ةناصخم ا
6 

 تايقرلانبالوقلثم اذهل اق

 1 اهمال لَعْتَسمو 5 اهتادلل فتن

 اهبدلَغ هلوق هنمد أ نمسلامكللا لاهل اهي خلاف 7 ديلا هئاولش ف نصغاك « لافأكو
 8و -

 دعما ا ثنمماذا مظع
 لا

 عليل يدأ |هبكرهَم سر ف #2 اتوب

 2 ساومم عاش

 ىقينعضَقاهَطَ هولكأ ى ةرهم لج ب اررضنماهجر رف ًاىذلا اهلج ى راهم س .:هعدارأ

 ةمرلاودلاف ا اذائشلل لاقيو اهمانس

 5 29 مودع 9ةوم دعم ت

 هذ امدح ىحدادرب و * اند ةيمي واعي لارا

 : دسللاك 0 مظءو عفت ”هراثنتلا الَعو

 ايداتواه قابطظنيته1ْاب « تلفظ ًاوناقمالاع ورقالعُ

 ةمزلاوذلاه َكْوَع او ىلاغتكاذكو

 يمال هنتي رضا فصلا 5 هبئاودىم ىمجل انما قنا

 د 9 #2 2 سل 6 لا اة < مف ع ويس سس دوو <

 لو دوجحو عفارإ هقرو نمفةخهالغأو لاطوم.ماون تراكم وهقروفتلا مركلاىللغأو



 08 (الغ) ' ١ ةاللاو والا فرح « نيغلال ضف

 يطع وأر رومألا خود و دسقلا ع ىلا هقالخأوهبادكن منال ||

 ةمومر ام ء

 ءالغمب َكاعو وشو اواعواغي مهسلاب العوم ادعالاولعلاو 3 ممر ؟رومألا دضكقرطالك «و

 رعاشلالوقهنمو زواجنا ن نموهوتياغلا ىَصْقأ هيمريديرب ديدي عقر ًْ

 خابمشلا د شنأو 52200 : ىلاغلا نكن مدر معسلاك ءأ[

 ءالعلحرو ةياغلا ىَصقأ هيدي نري هدي عفا رلاممسلابلاعماو # ىلاغلا رعب السك

 ةبلح ف صد د :رلانالمعلاك مهلاولغلا دعب
 ءالدلاءالغب نيسامب « ”اطبملا لوح نهوداةاوسمأ و 2 .<و

 886 هى

 دشنأو ف كلذ نهتم رم لورق كلذكو اروبا عرض او :

 تيدجلا فو 0 * لفرعتالام نم »*

 هم. رهومع مع

"1 - 

 ىو لول صالون "دباس مو فهلا ارنا

 ليكن اقابسيف وَلا ليمتد مسفر دقوا داعي رطلانيبوهّنس ١ رع نباثد دح

 لاش ملل القيم مالو ”الغتاك داك رسلثملافو ة يش هررادةمتياغلاٌةوُأَعلاَو

 يراقيوأَرا دما واحتي ىتحدسلاهيعق 7ع لل ب لقا ديبالا هالي فلا

 اهلا ىلا ضرالاو سارا ل لايمالا ىَّدمد ردت ىذلا مل ةودهوالغلا م و كلذ

 ءاقدهنك اسلاكو ورلاةك رحةسيفاقلا وغلا و ةواغتورسعو سماشلارلا بذا

 انككمد تن نمداشناف هلوقوةكاذوةكر راك لةدعبةدت از نو ىلاعلاو نز زولا

 امغناوىلاغلا ىهكلذدهثوثلاو ٌولغلا ىعفاقلا ةكرف را < نما ىواش قامنآلا تف *

 ىلا ذ ذدقو ىّدَعَتلا نم فلا مهدنعوهو بيدا هىااَولُعلا نموا

 تدبلارخ 0 ا ىف كلذاواعسرإبق ىهانت دقن 7 رولا نالثز ولا ىف هندتءدالو هءقيليىذاا عضوملا ىف

 دشناو |هئاوق شع َتكو اوأَاهربس فولت ةبا دلاو هلوأ مزاج
2 - 

 وم ضمعنو هم 5 و -

 تروا تءْفَتراثلَمعاو اولعاهريسى ةبادلا تاعوديس:ا * تفك يدر مامأ *
 مه 7

 ىّسعالالاق ريسلا نسح

 ارجل امم الاَيّدكاذا «. ىادرلاب بقت ةيلا

 رعاشلا لات مارال مالت غالاو

 ( ري درا دو



 ءايلاوواولا فرخ « نيغلالصتٌ ١ 2 مد

 باغالال ]وقو هدسكشتلا
 ع ه6 5و )< «هد مضاد و 1س 2 -2-

 يفلا سايتإ نادل #3 يدلاءابعلاع كافرسدق
3 

 دوم سس نوو
 7 أ و ٌةودافطاوغعواومع ىشلاافعفلالانافذف ديس ا ههم ونا قام قغاادا 7 هديستالا هيشااموثاكلا 55

 ع 0 صُخ 1 سيادما (دن) كفن 7اس اور

 أ نيمار ءارتشا ى لابو ايلا هلعسمماالْعأو عاركنعةريخألا ”يلعولاوهةدودم الع

 نعاشلالاق ٌطعبأفماسمالغو ئشلان او
 ١

 0 نا حج او ةدمو مه

 الكل 5 ًايفايشالا ملل ىلاغُت

 والاقو ملي ىلاغت ىنعملا باعكلا, تعلو ّباعكلا تيكا قرا اهديربوهوعاملا فذة
 0 د ا و ا و 0 - و

 ١ رعاشلا لاق الغ و ارا و هلذبنمايلاعديرت راشن مع ال |ىلاغت كلام

 1 سله ع م0 و

 ١ . هاصوإلا نب ابيبّش وق معللا لْغأدهاش ىربنالاكو 35 اهباجتلا غذا" 8 3

 7 00 323 ش را

 ْ جيضوهو مللا ناهس 5 ىئاوأنمسللا ىلع الفاو
 | طوره لوقهنمو أى ترم قادس خلا و زياجمعللا كيا محلا ٌتلاارفلا
 ىأ نيياتدصفتناودفد ءاسنلاٌكدَص اغتال ةبادرقو ءاسنلا تاكا ةاولاغتالهنع هلا

 ١ لاغلاوالةلايمتمبو ىشلكف ردا ةزواجئو عافت الامال لص وقادسا اةرثكفاو اسال

 دشنأو ى ار عالا نبا نعَن ولكل فاو
 مه مم ه < و و اه 0 5

 ايلغانسمتهيانيطعأ 000 ىلس مالك عارنانأوأو

 وعند هر لاقو مكتيدفافقنال  زتلافو هدحرواج اول ولي هآلاو نيدلا فالعو

 ماها بابلو 3 ا !ةقناصخ

 هيف تلرفأود ل اهيفّتثواجاذًنالعوةنالعهاَ و ضالا ف تؤَع مط: لاف بيذهتلا

 ةمرااوُدلاكتونلاهمفاوُداز بيذهتلا فو 5 اينالغلاهيلعدزوأ * ىربنباهدشنأ ىشعالالاف

 اينالغلاهيلعددزاوهدر ىلع 0 مرت فدولاودوُمأةاف نسلاودو

 م 9 نال نيد هلك لاجل أيدل اوك اتيدحلا فو تونا اهيفداز

 اهللعن ءكلاوم ابطل نطاوبن ءٌسملاهانعملذقو 52 ةربهيف ل غوأة نيتسنيدلااذهتا
 » أ 2

 كلذلاوامعا هن قالو هيفلاغلارخنرتلا ماو ثيدحلا نمو 9 ادت ضماوعو



 ىلعماملارمَتلا برعلاةداعنمريثالا نبا شور رلا 7 ىتهنأث هد هاىفو عسر طمس . م7 دا ةف ا روع 03 .

 هيفرو ثيدحل هدأ هوم نأ زاجل راف نالسلا لذ نعاو مهول

 هما سا

 ىطغي ىطعدقو راك طاعأمو ام ا و هل ةشْعىأهبلق ىعطغأم .وللااولاكو
 هدد ةوء 5

 ءاطغأو يطع نمرة ومل ونقل 5 طاعفا ارألادب نك 0 رعاشلا لاق

 وأدب ىلضْلاماطغلاو يضاا اوتيواوةملكل لاه ذ_فو لاق تس اداو

 و ارا تباعومضوتلالغاك (يباهتحق بايناوُمَ 2 نمأرما هيْتطعْنامةباطغلاو هين طخ

 لءقو تارا اورو ون ولت لال ةرشكلا برق عمةابسايايف

 هه مادو

 هام ةفؤئث ىلعلا هو عفنر أ ب ثلكو و هسبلأو شلك ىذا لاك ةنلغال نا الغ قو 'انااطُع يل ١

 و الو )0 هس

 ناعطلا انياب 5 هباطغٍبِيطَر لاق اَبْي اوذك 5
 2 7غ *

 مهيلعاطع لاقي 00 مالا حا حرامملا لاق ماش طامنلبأو دع

 مَع ىرهزالا (افغ )»اب لاوواولا يوك ةماعلا كرير 2 و البلا
 0 هيام يل هدو ميما وول

 مالكولاك َه ةقيفخ ة مو تاىأ ادوععت روفغف ثد داى و َه ةقيفخ هم مول ماا اذاةوفْغمر زك 01 لا

 هم ه 7ةهسو دس هع سود و

 نالاق تيا تقطر ست قتال لطرا ققعيحارا انعْلاَمباَلَكو يعاب رعلا

 و هد- وزر

 ندلاوهوامعلا ىلع مان قعأوورعوتأ ماناذامافغ اوافق لا ١» وثتوفعل:الو تيكسلا

 م 38ه

 نم هنوفسام ىغلاو لاو ماعلا لافو دئاسصلاا بف نمكي ىلاةرقط اًهمكَعلاَو هردس ف

 امنا ديِعَةَط 0 لقا اهنارزلك هبرة ماعطلان مح رام سوةنمتلاومهلبإ ا

 َ 0 2و 6

 فلا يىبنارعالا نبا هباكريفهنم حر املكوه لوقو هيد امور ماظح فلا ليقو

 رس اقع اوىرنبالاق هبكربىذلاةىدرلا كلذ لك لاو ءاغقودودعءامعر ١ هلصح ماعظلا

 2 7 ماس | 57 0 د ..ه و وه هه ةموج هس 1

 سوالوقو هيت ا حافلا طةسوهوءانفعأ عمل اوناوفعم-:ةنشوةطنملا

 ريغلا قعاكيلسودامسلا تأ « ةسيطاقاثربسا ري
 1 وم < 0

 ماهل داخل ذ لكن مددحاولاو ”لن تلا دب عي تازوو اذهه. نعي نزوح

 دسافلا ارملاوهل .ةورسنل اوعي فرق اوان ناو ماهل و بسلا ىلع

 لعوب وعول بل قغلا لمقو داركبا أل ثمميفرب يو طلي ىذلا

 ىعقي ءاديقلاو رْهَلا قاد ورهلاَئاسح ىقعلاو ههطسعو حدا 'لارذالا نممعتمفرمستلا

 ا

 ل_همالا ىفاذككربغلا هلوق
 نيعلابريسعلا مكحما فو
 هاررحودا:ثلاءاملاوللمهملا
 ىادكهريغ رشق هلوق

 ىو ادب دقءملالصالا
 ها انيلغمكحلا



 انك

 ٠ و مو 2 0

 م 0 0 رودةمهق «ةفرعماسضع و اهني باتل كلت 5 ١ هالته لثملب
2 

 هدو وع وم ةءوؤوك

 ا #2 ةعرصايصعدعبن ملدبتسمو

 6 ذا ماركحلا لمالان فارع ٌدنك اسال َنوثلا لعفْري رخو دارأ

 دشنأو ىلا ارعالا يان ع عضوم

 قوإ وص س هم كوع دبارلوم و 2-8

 ا 000 اع د صم

 يعم دََماذا لج رال لاقي *لم اهواي ُبابَسلا ام ( ىلغإل
 ا

 سقن ملح رلاك انطع 2و

 قلو نط ذوي ئالشلأو » اعمال امة ىطعأن رم ..نام<

 هد 01 كلذكو ديس الات 3 هد ساو نما نويعدت او 5 جامعلا فت بلااذهو

 3 تبيلااذهىو ريتال ىرايثالا نبا لاق ىربْنبا ةسعوبأ

 #0 دس اونا نويع هئأطخأو * وهامتاو * داع 2#

 و وب

 : كوه ئبا ف تمام اذاامو * هبسحت فرطلا ضيضغنو.علا جام

 اءاطغو للا ءاطّعو هيا مهالك ماوي هيطْعَيب اس لا ءاطغيناسللا

 اهلود ام تبا ضرالا قع تكتبو ماصخأ كلاطْثتأوةريعشلا تكتواضيأ نسم

 ةبتقناهدشنأهلوقو
 و دو

 (ٍ ف ماب رخو الما موضعي 0 ةيطاغقلا قحبات مو

 امرأ لاقي لضفللا اهسابلاواهراشت" ”اذاهقو ب واه رمل كلو يللا يامن

 أ ويلعب اي الع مين ء يشل ىطَعو ةياناهذاوناسْغَلاع اودلاوةبطامنجاوتلا
 مسمع

 لا ءتاءوتراساطفو
 هوودس هاهم و ه5 )سوس

 لت ىنافايطغمهعانق نكبنغواباحبالكب ان

 . ناس>لافو ٍرثذلا كما ناكاذا عانقلا امتالذو لا

 1 .ميعتلا هيلع مءلوج ول 5 املا مكعمَاضأ ملح

 يكول هلق تالاقتوبلل لب عامتبا َناسحْنأ شار ءالانيهلاديعونأ لاق

 هس 5937

 4 يعدو بن يمال تراها هملا نوع ر(يراصنالا هءاقلاق

<2 

 أ هيىطغامعاطغلاو #2 لاملامَدَع هءاضأ لحب را تبلااذ_همهدّنفهناهاولاه ىريغ



 جم ” مانخإ 1 هلاو ءاولا فزع « نينلالسف

 للعلا اون 0
 ..«تنع |
 هيورإ]ا

ْ 0 5-6000 

 * +. ضان 4

 ون هدوعود 2 - نم م ور سا

 ةلطلاةديدشة ضاعت هلملو اهدولجدوسافرتسلا5 6-5 نم تقرع أ ديريتأو طقلا صصص

 رام دخ :لظعةيض ا رام آوقىره زالا لاك دادشألا نم هوهو هد يظَميَب اليو

 ىو كم ماك م ءاط ضال برو برعلا دنءدوثولادوبأن موشو ى ءاعلا
5 

 سادسا دبع مص لوق هنمورصت
 ل - هاه سدود ا 2-7 0 0

 ك١ ذعر 1ث به ىطعرحبو 0 اهرحت قوف تقلعاررغلا تاك

دهكب دع لم هرلاتانن هولا ىطَعبذ موق نمو
 بلعت لاق وهديسنأ ىلبرالا ب

 #ةهضص سس

 0 و اعجةاضغل ادوكتدقوةغينحوأأ لاك ا دحاو كاد ىرد الو فلالاببتْكي

 سادس 9ةدسوو

 "يارد #* . داعنامزأن منالببانل

 و6 5<

 ةسمتشل داع مأ تلا 1 ركل لهأىضيفلالهأو يشفينا

 0-2 * كارز يام

 8م 1

 تانى دنعْت وسلا روصةمابسْمع ةريثكلا لب دالك تكتل نأ ياي

 2 همك

 لاق ىَضَتلا لابو َسْعْلباو ىدفلا

 اهتالعىلعت انوه 3-0 اتا فو كييك

 رعاشلالوقهنموىربْنبالاق صفا 14 أ ضاربعب و ضاوعوة ضال و

 ضا(رعتمأر اَنْ 5 ارسنال

 ىلاهَّتَسْناذاو ىع نتحصل ةواَضَع وُةيضععجلا و ىدَعلا لك نمط كسي ضع ضّعربعبو

 امسامغ رغزوم بقعا: : 55 دّبالااهتاباذا تلات 1 دعب تلق ىف

 نون ءاشقلاو ىضغلا ةريثك يضخ ضرأو يول
 سم #7 نع

 اعاو اهئضفلا ب, 3 باثلا تش لوقت ءلاو ل124 ىقلاو عفو ىَقلاٌتنم
 تت سا

 ىلا لبقو باعت ذامخ :رهللا انه ىصَعلا,تونعيربخب نأ دار أ ذاالا سانل ارم ةادال هن *الاذكراص

1 

 و + نايس كاسر مكون مقل ألا دو انائذ رتل ثبخأهنأن ومع و ورصشلا اذهانه



 3 هبلغّىغأ هيلع ىشواهماجاذاتأرملا يشتد هسيالاذاىشلا ىشعو هاطغ

 وهو وا وقلنا فالتخا ىلع ثيدحلا ماج دفا وأ ىذا ىو وَ

 وتد اي 37 اهي ىأملمان اىَتعَتو لوقو
7 

282 - -_- 8 

 55 أرشوأ 7 ا 1 تاج هو

 "ف
5 1 

 ده سو 1 مو

 ' سايت حجو أ اوت ل يانسروُم

0 7 9 : 

 اى ذل ىلعو ثلا ىلعتوّمع ع عر عض وه دعو تامدقُْن أن لتفهيطيىأ هبىذلا

 حامي 0 تا
 أ

 همرزوم 2م ع <دءدسل اه وووس سود

 : 522 0 هر قالو هنإو ع هقرطوصقي“ ءاشوسقلا٠ نءىذع

 مارك سام

 للدعم درضو ميلأ باذع م-هلوقكى دع نم وكي نأ واسم نمنوكينأز وج

 3 ىضْعَأو هتقد- ىلع ينفق بطأ ىضغأو لجرلا ىطعو نواه إءاشغالاو

 ّياد هوم 0 ا
 نلعثدشنأ ةللمو مدس رط نه ذغعاو ىذأ لعريصىَدَف

 8 سب يمض سوم هم ةمدمأ و درسو ةمس )وةصرعم

 اعلضتى حاف ةرطأ ا 35 ةدلجمام وكل سر .رهيلا تعقد

 : هم 354 ماع وو 572 د ه2 هم

 ةىم لو وة صحت دوغ ايضغي قعد 5 ل و يتاخر ريطا اقينعك *« رعاشلالوقو

 7 ا مرمرس- 6

 ىّتعتيالو ىَدعَ تيدغأ ىربنبالاق #* اك اذ كعب ردا فضي «رخ . الا

 يبت ذو بدلا توكاتايسّدَعُن مةيشضفدارأو همشاغلاةماسقأل لق

 رع كمل ال وقتكم

 لو لع نوفل يسع مالو «* سب 0 و دعاة لسأ ا 2 و هو ءوو : مو
2 
 010 : هد

 ٍْ ىثألا لعىلركبصنأو ىدَقلا ىلع نوما ىضغأمكت هنعهللا ىشر ىلع ن قيام هنمو

 0 .الالوةَدعتسرالاثمو 9 و

 و مودع « م ©بو م 2-2 ا يي 7

 اا مطبخ 23 0 نديقفيو اي طخ

 0 3 هود ّ ه7

 0 ءاحر زيبا لاق و اان ضال سلو تافاقتوهسنع تياقئاذإتالُكن ءتضاغتو

 6 5707 - ه9 هم

 ! البلا ىنشر 5 ىلا مك »* دشتأو ضُةمو ضاق ماقمو ضاغو

 06 1 هع

 لاي ضافي أو ”ليقدغل ضةمّلمأو ملأ لبلا ىضغأو ,ونلكس لأ ىذأو



 ا

 ا

 انا ا (اشغ) : ءانلاو دال رع ع نيغلا لصف 3-95

 . 5 و . 39 : 4 0 2 9 -
 فقرا اةياءْنب نر ةع- لاق و نافسالا٠ نمف وومسلاماوق

 87-3 مو مجدا س 0 و 3 5

 اهرودص موفوايثا واني 5 0 ندم الا

 رعاشلالاه ة ةيشاغبهقا“ ءامرلاش مطل نمد و فو اداب ءادةيشاغلاو

 ه5 سدو و #سعو لك

 قعين طل اف وكيت درعو ١لاك كل همق:لاق 31 0 ” ةيسشاعهنطنف ع

 20 و هو كَ

 ىثغتساو مهمة هب وقعاقأ 0 أن اونمأوأك اعنا اوقو ةيشافلا

 و هم همو -و 5م انمي 7

 ىلاءثلاقو مبان اوشغتساورب ز علا لبزتتلا قو حمسنالو ىرال ناي رقي لا

 عة ودم

 انكيراو ا ءاوبأانعلَعأ اذااولاك نيتفانملاع نم ةفئاطّنالسقو َُث الا مناي نوُسْفَت حال

 زنا هيفيكل -هوميلعمتا سدت واد لانو داتا

 م مد همهم 9 هم ارب ودوم وم

 ىطغأ ىأى غو هيون ىَتعسا نونلعيامو نورسد ام معن ممبأي :نو تغني نحل ى اعتقل

 لاقةردسلا ةوُسْعْلاَو

 سه وومس هود م و عد( هوم 0و ءس م

 الازه تنامةعهنةرومو د قرن سأر ىفةوشغل تودغ

 0 "و - 57 مس ضثدوع #دء ورع

 لاقت توماس ع كاذكو دمشعلا ى موهيلع ىئغمووف ى 1 0 امديعو ايشْع وديع هيلع ى دعو و

 همنا ىأشاوق مهو نول نوب نم ممل لعن لاقو تؤ نم سيلان هقا

 9و مهد

 فرص:.الشاوغتال ءايلانمضوءانههنونلاَنأاعيجب هيويدسول يلفت م ءز قصماوأ لاق

 اًضوعْني ونتلا تاكد اقضلا تيدا ذافءاسلا واهل قَد ةعشلا نأ ىثاواويفلمالاو
 م

 ى وكسل تطيسايلاو ايلات 7 رح ناهد مص 0و2 نب ىينلانأ نامت وسسناكو لاق اهنم

 هلوقامأف هريغ هان ماشع ودان أانايشْغْمشَعو نيونتلانوكسو |[
 ءوم هءمو#< - 1 م5 7 3ع

 اد درو مكل ىتعيوصنلا بر كيدي 5 ىرتدقو رض !اوصادعوا

 رك انفي ئ أ ةدئاز ملل توك دقو ىف ورسريغو فرصتي 3 هلا لاعفآلان مى وكل
 -9 و

 لجرلاتيشتو 0 مرفأ كل فووتوكينأ ىلا هلوقك

 اهعماانايشخمأرملاىشتو ىَتْغيىشعلءلاوةأرلا لجرلا ناين اًنايَسعلاَو هل د طوسلا

 م مل # نم ةامدس

 اهالعاذاةأرملا ىدتلابقي عاملا ن عدنا يّثَد راح ساما فكل

 ستاداوم ي لع 059 9

 ناف ىه_سملاثددحففو ريثالاا م يم لئماما تو
 هرو 6ث” 9 تا

 اذاً معوساج اذان خا شفي هش علاه تودع ود ا تع سألا

 ف انكيناوسألاب مهلوق

 نافاس الا: نمس هوما ا

 ها ررحو



 | ةالاو قولو قزح « نيغلالسن م
 هسا جس

 نم لاق همك اةفنحو أ لاقز اًسْغوٌتاوسْءاهعجوُةرغشل رغضل الما اًءاسنعلاو

 2 | و تلا هاما وخداع انقر راسلوا اكنوكيفرقلا نم رخام لأ

 0 م
 ١ لرر هلو ةريصت لعو هتيطعاذا يشفى دلاَتدشَع غ ةاطغلا"اشغلا (اغ)

 || نعشالشا اهذهةباشغ وَدناَشْعَوَةيشع وهيا كان 3و5 وام 2 ةواشغوت وةوُشع و5 8 و

 2 || ةنلطاو موال قدنسعو أ لاق هصيقهنواشغو بقل ةيسثاغو كاطغىأ يعل
 م 5200

 ناكر ءاكعشوبن #ز 2 ع : زف نمكل دو هن ”اشغن مَ انلاوناسنال اًذاؤفح ضاع ر ودسنمملا

 قش قانا ادد لفات رس تفر اكلاوه فوك اق داو اوهُداَوف ملا برعل 5
 هدامم وو

 داةواشغلا م هضعيلاقو عبطلا ن ميقا ىدءامثواشغلاو لا دويطا
 ه2

 ََ  ىوزخل ادلاخنب ثرعلل ىربنبادشنأو ه«بسامتامبلقلا لذه تب
 , 1: 38 ه.- رةه 2 وسدمو ت5 ع2 اع

 اهمولأ ىف تعطقْتَح اانإذ يو ةواشغا هيلع رعد كتبك

- -ٍِ 

 ٠ ١ انا ف ىاعن كو نمو ىَتط أوم رمد ىلعهقلا د دقو هني اذاٌه يشغل كات دش لوقت

 َ الل_صالاىلادرهن اك ةودَغْئرق هرقو 5 ةواشغمهراصنأ ىلعو ىلاعت لاق و نو رصب الموف

 ىلع ىبهوهفئذلا لعل ثمناك ام لكو ةواشغلاةراستخلةءارقلاو هللا ةرئاهاكرداصملا

 | لاوزمانحلا لاند شال تاءانصلا امس كلذكو ةباصعلا وةمامل ١ وةواشغلاو ةلاعف
< 2 

 ا ؟د 'رزعلا ليزنتلا فو هنو حيتان آلا ينو .ةراصقلاو ةطايطناوخ

 اعلا كيفي لانألا فئرقولات راهلاَبلا بقي كرقو ىنايسللا لاهو راهنلاَل يللا
 و هس9و

 ايقلاةيشاغلا لق 5 ةبشاغلا ثيدنح و الهلا غت هلوق 5و اتا م اشفي ءساعنل ةيشغيو

0052 

: 1 

0 
 4 ٠ و ءاَمقام ون لكءاشغو راك ىلا ةن اغلا ليقواهعازثأب قلقا ىَتمنامال

 اه ةجميا اا ساوسع ةغلاو اهومشو ف ياتلاولحرلاوحريسلاو بالا ءاشغك
57 

 25 ه د

 آلا ليقو ْتْعَسْناو هون رمتيسطاعللا ل قنا نس يشل اشغلاةنِإ ىهو ٌض اس

 ِط 17 بنس سروتلاو ٍ الا لثسد جينس رشي اماهربغو لبن نم

 0 مج ولا 2 007 د2 مط 31 م»ه- هم

 || هان .نملحبرلاةيشاو ٌكفورعمو كلذ نوحر كنوشعب نيذلا لاوس ل (ةيشاغلاو ةياقدم

 يعل يعاب نجي يم

- 

 0 1 || ىاةيبدستلاجدزولا ةرخؤملاةوفىت لاةديدلا ل رلاة شام هئامدضأوراةز نم

 || سنان ةيشاغلاوهؤاطغ ىهوحرسلا ةيشاهةيش ةيشاغلاو ةغمادلا هو ةيشاغلا لحل ةرؤم فو
 مدودرو هم - 2«.

 0 امىهلقو نيسان لا فب ابرانز غم نمدلاخبان ميسا نفح



 84 (انغ)ر . .ءايلاو ىاولا فرح نيغلا لصف ش

 وأرهسمَتسلا ىلعتدا زىلاق ثلا م4 هيزخملاوهديسسبا هيف برش ذل ولاهو 3

 لوقهنمو كينيا تزامنا .اراالاو هيلا جارذلا لمده
 و همي .و 2

 ع
 لاقفالايمأءراعتساو حاقلاةرسع هل #23 محال ارسعبرخاو »* ةيور

 0 مر و9

 لاللصلاتارفقاهب را 3 قاقعلات ثمل
 و ب ا

 امدسدع ع ةوك 07

 جاتنلا رأسي زغمتانأو لسا جدخ اوتقرغتم عقزاطسما ىمولالصلااهبىتلاتارغقلا دي

 ىدئعومدس نيالاقو مومدمو>ولاق ىلا ارعالا نبا نعفْيصلا جاتن ىزغملاوءازغالاو م

- 
 و » هه. ,

 فيعضلاوُموساءازطالاو ىلا و وصلا حالا ار ءالانءالاق 'يشبسيلاذهُنأ

 رادو 0

 : ةرحأب تاجا جالي وأ ارمشممَلاسعباهدالو مك ىتلاغغلان مدل .زغملا ىمصالا ادب

 يملا قتازعالا لم ةمرلاوذيلاقو
 لك اورلاتان ردا قصد دوس بأ نأسبلاّبقأ عابر 7

 عسي و ةهسا#

 ةمصأ !نيديردلاف لق ةيز ل
 هع د ولذذدو ه5 م ١

 دشرة يزعد ثرئتاو تن وع 5 ونادر نمل لهو

 و سل عت م ا.

 ناورَدو ليدهءا ارعش نمبر عب او ةينك ةيزخولأو 3 دارموأ ةيزعف تلت 3 لاقو

 هوم 2 تو وهج و
 رجأنبالاق ىسغي ىدعواو عوسغب يلام (اسغإ) لجرمما

 انوفألاةاَتْسلارسراذا هيلعىسفيالل يللا تناك
 هد وع

 ماو ملأ شب ىو
 ماع اه ع 1 1 مو 05 م

 ا اشبال لتعميف يسرا اور

 رآرتءالظلا ىدعأ اذاءاسن هب .اهريحوألاج دعو رب شاوج

 كلذولاك أنام“ تي 5 عملي اوعأّرمو 3 نما اولا

 5 ديس بالاك ىسغي دع اولاد قودي ادعو أرق 9 : ارق ةرمهلاددرخ 7 قفاالااو هش اديس ا

 دقواسُعع نموت وسن ميس لالالا ارد ربل لج 0م ًازوك د مذ

 مه ألاقي ٌوسْبمذيإَجدهتأرستالكأ ليان ا هديعو برغملادنعكلذوانْيَسُعَأ

 نغلاباهر أ لوهديسن لاق هر لاطدقساءؤمشو هنمق هذ ىدريشلالىأ للا نمتلنع
 00 . .٠ - 6 .٠ ل 2

 فص ةف ساه لافتن موته سهملا نيعلاب س اع ش باوصلا ىرهزالا لاف نيعلا باك ىفآلاةمعملا
 2 هادو - 3 .٠ .٠

 (سععسات برعلا ناسا - ؛3)

 قاذ_كهوه حلادزتهلوق

 د هلوقو هررحو لصالا

 اذكهامه ىزغملاوءازغالاو
 لصالا فطبضلا اذ-مب

 ها امدررحو



 لصالا فاذكهوه مءاحهلوق

 هاررحو

 - (ازغ) هايل ءاولافرش م نقلالسف
 258 * ةيرتساموبوءاشاَم هومق

 وه © هداك

 سما موو

 ةوعع

 امان وسلا اهلعوُر فيهن ادماطع اذا انالقنالف ىزغأو

 همو

1 0-0-0 

 نود رقدشاوذح اولا كد او هجبو لعن ودي زاد اوت ازءاولاك ولاق ندا مهنلع

 تس : ٌؤذوأ لاق ةدحاوتتس

 ايمان نطارماطسمل 5 ياا فتازقلاديعب

 ينعالالاق ةوزعسايقلاو
 مصاص ثا رم ور

 اروكشلا حاول لئن عب را توزعنمدبالو

 "| دكت هوت ووكتو# و وعلا عض ذاومىزافمما وقارغل اوىَرغملا وىرهزالا
 || هوم د ممودعو

 لاك. ىَدعلارعشفةوُزعلاءاسدقوىرب
 اكئاز 22 زعاهاسفالددت ةدزع مساح ماعلكف فو

 هاما 8

 نفسا تحاول تك * 22 فو هلوقو

 .اهلاتقو ئَط ادام تافه ةدزعب ليج يدهاجنوأو تي ليج لاقو
 يي ءوذ

 1س درقىزغلال ةكمتف مو دا ثيساف و5 فاشاافذك“ .ىطداهجاداهحن اواه دربك. 2

 تاو سال سد ع ه5 رثودو وو هر

 0 "يال ىأ ويلا دعب ايص شرف لال هرلظتو رفكلا لغرف حرفك الىأ اهدعب

 | ةوعتالىأ كمية ليلا ميلا ووبلدمسذح رااح الاثر د1 اهنمو هندز ىلع ارض

 را ه7 م 1

 | أ تارم ودق نيل ل ناقادبأ ميل راكلا ناهد زوج و هيلع ربك راد

 | ووو عم مق ذك هه
 : | ةعاه نس انوه ىهو ىزاغلاٌتيئتتمزافلا مهرب ألا باصتو فضة يامن رهام لوق

 از ىتلاةيزفْلاو |اَرع اذار عم ىهف ةأرمل ترو رك داعراسارتعا و

 ةيرمدنعهداسوار ارك هذحأ لازال هنعدقلا ىص درع ثيدخجو تدبلا قاعد ترقبوا هيو

 ووتر ىلا بلا نيا هياعصأ نب نمهصتخ اذا ازا ىّرتتاو نالفينالفازتو

 || اوطوا قاعش لا دما عك رانا لعزل اوىرهزالا لاق ” هر وفانو سكرت ذعو

 أ 9 اسف رحال ااههتني نكي و منكر ترسو عون رع

 ْ ” داوم تسارع دل كرت ةرثك ةيَرعرمالاوواواومللاا ذه قُجولاو لد

 || اكامتزح أوم

7 + 

 ا | ةازقلا يقاس ىو سرقاو سما لوسرت# نموهو ف ورعوولا لا بتنلاو
1 

5 

1 

١ |نالاف ٌةازغلا مسالاواوْزَعودعلاٌتورَعو مهتاورعو مقاس ىزاقمل نوكتو ىزغم ل .قّدسا
 

1 

 "و



 (ازغ ءايلاو واولا فرح: « نيغلا لصف

 1 .رغاذاحايرلاهقَص 03 هيتوس هوم اك

 «(لنغ) واولا نموهومبّسَع ف ىَداماذان الفرو

 ةيوحن/ةدعاسل ا بلو ىزُعامتوُزغلاو امرا
 هوجو ع 01 .٠

 لعافريغتبعأ تاواو #2 قوزغوه هنا ىرهدل كف

 وو 2 و#© -10-0

 كلذكودْسلاورَعلا ذارامعأمالكلااذسه نم ىرفبامّتنر و هدف مالكلا كرم

 يبارعال اننا نوعها مهالكاربعاو مال ارو هدْضقإْذا اوي اور راو وعدو قو

 ىدمقى أ اذكح ىوْرَعو مُاعتاانهْمرْلا مرسلا تاربصلا كعب دقو دس

 تا 8

 اناورعوا وز عمهازعهباهتت اوَودَعلالاتقىلارياوزعلاو كلطمامىأ كاَرْعَمامووزفَتاملاَقي و

 ىلذهلالاق هاندا

- 2 

 تناون يجب تافزغيلب 95 دنع ةوارغال ليدهلوقت

 امأف ىلا بغل تنك اذا ارد طم لاعقلا قأنامرثك أ اودو ارمسلا وقوامتلاك وا اًرغلا جنبا لاق
 سم يدور 9 قرع 2 27 مه

 هآوقذأ كو تا دوز عداه لحجر اوزغ ىلعتءاجانغ امن ”اكودعتماهلعففةوازغلا
 .٠ # مج ءعد

 يعد ءعانب , وردقو لاق دب نرصد احا ذاب رد عا 1-1 درضأأم

 هك -

 َتوُرَعو هسيلطومدازأ اور ثلااَرَع

 و» ص سوموداك هدد ل

 همر ب
6 

 ةرملا ىهفةوزعليقاذاوةنس لجو فارع يقاذ ا!يلعت لافو اهبرضداجاذاهديسير شى

 لحروف م ددحاو عاملي : قل ونال اذه لشم لوقت "الؤسال نر طال ورع انمةدحاولا

 اهاكس نيطقو نطاق دوج 8 لثمل يق لانم ىلعكز 70 و قبس وقياس لثمك زر موك ن ما

 لاق ءايلاترواجل ىارلات سكس و عجل لقت 9و ءايلاةشلسما او هولا هيف تيلقلاق وهب ويس
 معالادانز لاه َن دو انتي مول, يا وكنا ودان لمى ىزاغلا يهبل يكره

 جرالي ركاب اياو * اورعاذ قره لفاوقلل

 ريخاولو لاق دا زلال ىديبعلا نايلصالتببلا اذهنأىربنبا ىسا أوحوسا :ضعت شط ارو

 سيلو الن احر نمو وفدا زناويدف كلذ د دفةدممَقلا عمنايلصلا نعداب قفا

 سانلاهعبتو ىئاغالا بحاص فناهبضالاح رملاون أدان نرتب األ دقورلاك كلذكرمالا

 رعاشلا لاه يمجلا مسازلاوهديسنبا كلذ ىلع

 ناب د امدالسا ىتحو 3 مز لكن قح مهب تيرس

 ارش طالع قا.فوقساف ل ثمل ءازغاضب نان عججفو

 وُ د

 موق نمزاغل<روهلوق
 ءايلااهتر واجن هلوقدلا ىزغ
 هذهو لال اقاذكه

 ةرامع نم ةسفاؤم ةرابعلا
 حاصلا ةراسعو مكحملا

 .اهدحو مكحملا ةرايعو

 ىزْغ موق نمزاعغل رو
 نيغلامتضن ىعب) ىزغو
 لائم ىلع(ىازلاريسكو

 اهاكح (ءافلا مضدىأ)ل وعفا

 هيفتيلق لاقو هبوبدس
 لقت وءابلا ةفخل“اب واولا

 اهترواجن ىازلا ترسكو عملا

 ىرعوم1اةراسعو هاءاملا

 لثمةازغعجاواهد_>و

 لئثمىزغو ٌةاضقو ضاق

 لةمىَزَعو قيسو قياس
 نيطق و نطاق و حجو اح

 يمس لاءازغو

 ها رظناف فنصملا ةرابع

 ريم



 قانامدقت ىرغك هلوق

 عم هأ انهامباوصلاو

 قاذكهوه ماطخريغ هلوق
 ةهقملاءاملثاب انهل الا
 قث ةدامؤكاذكحو
 ها ةياورلا روحو ناسللا نم
 دشنأو ينارعالانبنععضومّفرفلا رتل | هحفع#ورتك

 : ظ

 ءاملاو واولا فرخ 5 نغلالصف هل

 1 2 س يوت 2071 -

 ا ماحو سار نيب عرف »* هسارتدسجأ ىرغك

 وو و58
 ١

 ٌىرعلاو نس اروصقمكرقلاو تييلاد شنو داهيلع يم بكرا دبعسوأ

 ىنعاللىربئبادشنأو هجولان ,للا بي ذهتلا فو مهريغولاجرلا نمسا

 مون سديسو م دو < و 5

 _ يسرق لطعاذا 5 00 ندم
 - م

 6 نس سس ماع د كف هي

 نيام وُ ب قسيس : و

 بلعثدشنأو ىربنبالاق

 نار غلا دابا نامر لا لوط : ىلعدسالنأ أش * ناكل
 هم - 0 ه- ل0 0 -

 : نال جرولا منو َس ريالا ةعدج عديل قعو كلا مررقامهلاقينالي وطنآ انامهولاف

 شاحن اماطخ لات هن نممدباموي رك ناكرذنلا نيناعتلا

 نيل اهبىآنم قبل * ند :رقلابرادلا رع

 نيفن ةثورامكك تايلاص و دع نيقثكدامر .ر ب

 1 وود

 درولانبةورعلاق عضومورغلاو

 99د ل2 < ١

 ٌرودتساولهَأنماَمصلاَلوَحو 7 لزاتماونمءارغلاوورقلا و

 ُناَوَُىرَعلافام انهو 35 ُةاماَهمُلوُصْوَمانكرَعأ :

 00 3 حولا ةَرقبلا بي ذهتلا فو ةرَمَلادآواَرْعلاَو ٌلديأف ماًوثدارأ

 , ع #«يمادم ا” يد 3 رى هو وو دحيم 5

 راولاوه صوُقمارعلا لمعت نبا اضاا ارعداوباملو اراوعلل لاسق» وءا را

 وهم س د وه 8- 000 6 3 0 5

 ورغلاو يبصلا سرغوارغوهو ثالف ملكي ألاقي جلد تس تح اردو ملكا دبل

 ةفرطلوقهنمو بالى أ ىورَغالوور ردا بلا

 كلذكتلثسله انك كالا « اهلا اسوق راالاووعاَل
 72 - - وعدس »ه١ ءقدامنو ى# ده هع

 ءارغل جرو تيه ىأتورسغ بهتلاورسغلا ةطمهبةلك أالإورسغال ثيدلاىفو
 و د ا ديا س ©, يا

 تد١ىورو هؤامدربدعلاىرغو * مظعسارغلك. تاظفل لي ةل يو لاك دب اذال

 مود نب ورع



 (ارغ) 7 هنلاو اولا فرع 3 نيفلالضف
 ة#ةممس سس

 كلذكو هيلو ار ةوارغىرغبئشلاهكرغو :انل ود تاك خفلب كرنب رسكلابكيذَسف ِض

 ىحو دلاو ااا لا مسالا ليقو ىورعلا سسالاو رم ٌريغال هيما ارغأوىرعوةارعوما ارا هبكرْعأ
9. 

 ريثك لوقهنمو تيلاواذا ءارغْنتَسلا نيب تن :رادسءوأ

 لدجم ادماهْتدَموءاَرَ 5 كيلا يعل تراغوأس أك قاذا

 ىنابعللا نع هسْرلوهنَق لو رك 1 اننادت رخو نسما

 هيرامأد , راغو اود أو ىلاطمف نكبعأ ةعاسلا كلت كاورُع ءاموارالة راسي دحفو

 ا ءارغ * ايلا نيعلا تراَع ريثكتبي ىلاقو هتحالا ذر غوُداَراغُم

 ترافلايو ريثكتبباضي أ دشنأو تاويل تا اندبتيراغ موتك نالاخ

 ةواد#لامهتنب ىرعأو : ءار ع ىرغأ هبتب رّعنمتآءافى م ةديبعوأ لاهو ءالولا نمتلعاف

 هنالهثموهودّدّصلاب بلك ادقوداسيالا"ارغالاو ٌءارعلا مالاو, باهر ”اكاهاقلأ

07 

 ثرخلا لاق رغبتي نا ارا رغمُس رغو همر ًاوهدساذا بلكلا تيرغأوذازلا

 ادا . ىشودقاملق هب انا لمان

 كذهل لاهالي .ويراك و هير راميودب دزآو وديراغب داوهو: ةارغومأر ابدت ئارغا ىلعكأ

 اهتمام راي 2 عزان ةمالتلبالو
 0 4-__ .-ِ 2 537 ساو سل .-

 واولا هل صأفالاو ترعى ءةريخالا تن ةيرغموةؤرغم سوقو هالطماةغواورع ىشلاارغو
 5 هد عزو ددووم مص هوم

 لافروف سوهودبر أوم وراد وأوراق موهسلاكلذكو

 ءّي5 هم

 نير سغملا عي لدق نو درهما دح أولو ينكر دل ثلا فو 5 فصاّرو رابوراغهمبس“الهسوأ

 ممبوكصرئ بغل نيموسلاد- .تالقو تأ انرمصملا ىف ىلع فأن نعغرلاو وسلا

 500 « لجل ما :واو از مهلاثمأن مو كيا 2
 ري جسام مي 20

 دحأبواوةناغالاريعتاو هةسع 0 نبذلاد كبد ل

 كر مهضعلاو هيىلطامع ءارغلاو . ارغلا هيلع فيك لىذلالب :لسقو ني رروسكبملا نيمهسلا

 ورق نوقف وق نحو أ 1لافو كسك انافقالاحوتفملوصقم حلا

 3 ارغلاثمللا #2 كعْشامأَك * لاق ةئرقلل "رجلا عمولات متشلو

70 

 مص ىرغلاو ديد ثتلانك : رغم ىلطملاقي وشير عا ضو لاشرو اد ح اواو ادامأي شبت رعام

 رهرخا عض ىرغلاو ةوق
 كالذكو لصالا ىفاذكه
 سوماقلاح راش هطيبض

 هأ هروو عك



 ||[ و ا مو و #ثس هر ب مد9 وس

 ا أ ىلع ٌلوبىأ دل ىراوسىلع ىذعيفبلكل ال ضخ ذل الو ةيذغتىدغي لوبي
 بوم مومو

 ا | 5 قتلا ةلأاذاىنغي هويت سانلان نمدوأنو ءءاكح مرسل ىراولا

 هس ” هسا 28 1 2

 0 ءاقسلاوئا اوت رمل [كلذكو لاسانا ودعوا وعوده هنسشتلوملا ادعو
 و همر هد 8 م2و ت«نبدم ردود ى -2-

 اف ذاعمنبدعسثددح ىفو نسى و يوت قوة ودشي لرعلاو اذغ

 9 اس هد ومو-و 2 0 و هو

 ةباصمت رم سابعلا ثيدحفو السم داذاوذعيحرشب ادعو ليسيىأامدوُدْعي حر

 ١ | لاعتماد اولات داو لاك تامل | اولاقهد- هنومئاملاةفإلوهيلعمقا ىلصوبلا يلا

 ْ لتعم فتق عمسألولاقلاساذاوُنفيذَع لميا كح ىردنغزلل لاه ىَّدِيَفلاو

 أاالاو د ىمسهار الف لئوغ ناك نا باطما لاه ةيطشلا قالا يهيتابكلاالا نهرب مالا

 عم

 3 ودعي ىذلاع رسما تاوذغلاو ع رش ىأ ادعو عطَقا لوبلا ادعو وُدْعباَدَع نمءاملاناليسل

 ! لاه ىرحاذاهلوس
 وي مه دهم 8 . 3 2 0

 ناودغلاحراقلاقوقبرخاوخأ « هناكديرمثلانب ورع نب رخدو

 . | حاملا فو 3 رشأااضي اناوَدَعلاو 0 اعمل اغا ووديركل اذياورهذه

 1 «ناوُدقلا بلل ابل سنك «سيقلاكرماتيىوردقوع رمسملاميشنل 1 نيش اوذعلاو

 ْ 17 ”قتيلالا ارسم امرا 1 وتشيل نكد ناوّدعلاناكم

 ٍلتكوووديَمو 5 0 تور 0

 أاديزوأ عب هرسمموذَع اا لكنا نم طيشتلاناودَعلاو راج ًأذاقَرَعو
 1و 0 7-00 0 و 0 ا

 ا يبصلا نمي ذاغلاومديس بالاك ىذاوقلااهتج ية دلتا ايس رلاخوقارةيذاغلا

 5 هيض ىذلاء ار ردغلا ) ارغا) َح 1 ا رلا
 1 و همم مس ومس ساو دع

 ا دال ورع نم لوقت در سكتس ناو َترصقْنعلا َتفاذاَكَمَسلا نمنوكي هلا

 هم رو د مور 7همولوموع 0

 1 ىفوا طالع ٌرقلاثيدح فو ءالطعو دي قصلاورعهورغب هبل نمسلاارغو»ار غلاب هنأ ىا
 مموس 7ةعوذد هس

 ءامشال اي ىذلاوهرصل اودانارغل الاف .ارغلاكضعياهشع صفا 0ةريغص

 لام دهم # صراع رمسو 52-00

 بكت ىحةارغاوكذتالن كلو مشن ااومرتيدحلاهنمو نكتلاو دبا فارطأ ميو

 د هه

 ءا ارغبوأ ل سغبىسأرتدب]ثيدحلا فو ءارغل يف ةغل ايعوارقلاب نمةعطةلارصقلاو فلاب هو
070 

 26 9 هما سر

 ثيدحلااذهىرَغلاقي بوصل ىأ ىرذص ف ىرغيامغ *اكف ىبرملا ةلسنب ورعثندح فو

 ْق



 (اذغ) هيلاو واولافرح « نيغلالضف

 5 ب

 00 * اندم
 4 كعب

8 

 0 5 يطا يل داق ور نالمأ

300 

 وو هود ع

 نونفودره دااورهدلل 5 قدلاو شيعلا ةذآنم

 وو ل هلم ه < رام ا هو

 نوادر ماا * مهدعيوامسط نكلهأ

 هو

 #3 انسخ هدأ د قويا كضدنتسم لكيلا

 وا هنأىنارعالا نبا ع نعؤورخلا لبر غسول

 ع 50 5. اء

 همك ىَدعب ال ىدملا ألخ ا ودعا لاق ممل نم اعف أولا ىَنْعب ىذلا هلا

 هذ ع

 ع بسن اهنع هللا ىذررع لوقهنمو لاصفو لصقل ثمءانغىذع عبو ىناعن نكلو
 نع نو سم مم

 ملعب لاك عتيد حق باوصلاىربنبالاقو ىرهوملاهاوراذكع ءادغلاب
000 

 تافدصلا لماما لاق هناهستع هلا |!ىضررعش دس قدرو ثا كو اعنا

 يداه اوراغصلا لاضسل ءاذغلاةديبضو لاق يدم هذا الوءاّذغلا همههلعيستحا

 انيلعانْممَتنكنا اولاق دءاذغلا نيد ا ةيشاملا لهأهيلاش هنعدقا ضرر مل
0 

 هرخ .1ىلاق مم هديىلعجارلااهب ورب اصلا تح ءاذغلادتلانالاقفدهتَقَدص نمل ءاذغلاب

 نر زوودناف ء ءاذغلا اظل لاا :رريمذلا ذامناو ريثالانبالاق هرايخولاَْاءاذغنيلدَعكلذو
0 

 ىاسلادُمالْو تيد ل ادارم اولا 4 مس عج ناك ن او علال هقدر
- 4 

 5 م د هم ه-- 0 5-4

 قْذعو هرايخولاملاءا دعني لدعذدلذو ةوق مودم اسوأ افاو دلو اابخأ

 يك اهبازنامجاتنبةاشلا ول مين ىوََعل او اه ءشو لاضتلاك هي هراغصدي ودعولاملا

 قدزرفلا لاك ماعلا كلذ
 ه مودم هور سمو. و مو

 0-0 هلك ىوَدَع د اوك أاماذامهتوفروهمو

 - م ب ">

 ه» مى ما

 اًدَعْلطعنف دعانا امن وقيفهنونمم اكد خلاب وسن ”لمسهملالادلاب ودعك وربو

5.5 

 امنممفاكل اوةزمهلا خفبديا "ماذا, هنوف يوهمو »تيا ذهديبعوأ ىددوعربنبالاق

 «ةءس م هضسرو سد ةمادص مدس و و<ك

 ريعبلاىذَغ تيذهتلا فو هعطقاوذغماذغو هلوسادغو لْجبالونروصةمىذسغلاو ل_عافلل
 مم



 ءاملاو واولا فرح 5 نيغلا لصف 0 120 متف)

8 

 هنا ىنبذان مدن اكدك ساغو اك هدح هنموراطل هتلر اصل هنال

 | ىتعَي لج رلاىثعو هنايدعةأرماوايد وهف ىَدْعُي لجرلا ٌىدّءلاقيورصستأىأ تامر

 || ةادغمواحا مالو ىك فس نم 3 ]رام و يع ىنعع لانقفلا أها رانش وهف

 ظ | تلف نصين لسوت وج امأ كت ودغلاو ىبراقلاامهاكح امشى امال 1
 هبازامج انت: ةاشلا عا نأوهل.ةولسقلابرَيا ومو أريعبلا عاب أىودقلاو ةضان

 قدزرفلالاك ماعلا كلذ سكلا
 35  توضصدم 5. مج 7 و

 لام لو 5 وسكت اماذام و نروهمد
 - -6م

 | ىتشاوم مهضعلاف رع لافو ةههملال ذاق ديبع ينأدنع ظوةاوهديسنالاق

 . ىو اولا نوطبفامّلكل اق هنأةديبعىأن كيرلا 3 قدزرفأ اثد ىلا لاذلاب

 دشنأو ةصاخءاشلا نوطب ىفام ل سو هيلعدتلا لص هنا لوران ديس فوءاّشل اولنال !نم

 هوو ع مجوز« + مس
 ىغيناى خرب ىودغلاك 03 قطني داطابأوحرأ ةدسءوأ

 ظ رانيا فاك لماوخانوليامكوهو ىو نعمل هنأةرمنيديرب نعي دا فو

 دشنأ و روعمنال كلذ نعاومهئف مهنماسوف

 هءد ع

 لاصفلاب و تاب ودل 35 لاسطا م مراواشنك تمطعأ

 لالا ىنمامألا نسف 3 لاطسلا لج تالامو

 1 دك. هه
 ؛ ١ ءاذغلا (انغ) عرق نب ةيداغ ىو ريب دخن ممأ م ايداغو ةبجلالاذلا د هن ورب مهضعل و

 ١ فصلا ذبل ليتنا بار ارمّشلاوماعطلا 111111 1

 1 ل لوقتالو انسخ وتحل تيكسلا نبال ومو ريبكلا فص 9

 اقفل | يئس ةبابعْب لو وبأ هلمسساو

 1 لب وطرب موق سرغدلا» « .اًدغلا نمد

 لاق .الوديهبا را أناني ىصلاٌوَدَع لاقي و ا ا

 ه8 هع ير

 نعهنيراذ نوت فةغائيصلا تدعم ديس نبا لاق ةيركلااضيأةيذغت او ءانلاب هَميْدَع

 لدصلال رام بسلا نمَلالطوارأ نيكرشلا وأود و ىنايعللا

 العلا ورعو أ دشنأ خلا ىذقلاو ءازغلاك

 عةعر



 اولااهوفر ةرص اذافواوربسغي دغلتمّدقلا دَقلْتَمدَقامَس مكر طدتلو ىلا عتالوقف تكلا

 ةودغ عج ىدغلا وا ودل ثم عج دعلا تالا لاك وأ والا اوذاعاناو دعوا ودوم

 انادغلا ىلع معا ةادغلاوااشعلاوآبادغلامميت اليا اولاقو « لئاصالاو ىذا * "نتا

 تيكسلانبالاقو هورمسكبلهودرذ دا ذافاباشعلا ظذاو هظفانيباو ةباطيل كلذ ىلع هورسكم هنكأو

 درقأ اذا وجا ودزاللاا ثلا اهو افةاَدعلا عب اور لاقاياش.لارابادقلاي هت“ اليا مهلوقف

 لاق نأ مأ ًااولافامنا وىنأ سو ماعظلا ىنأَمع اولاخاكريغال ٌكاودَكوُفا دخلا نكلوزجل

 ادعو يدع كلذكناك انافتو هس قفليصقك ةوذغ هامش علم يدع ارعالاّنسا

 همن ”الفامهلوقن مبادل اورسك امنا ا لوقتالا سه قلعت ناك انام وديشعك

 لئاعق ىلعرسكي أهل ”هليعفنال هه ولع ةورسك اهغااباشعلل عامالا ىلعاباشعل ١ راباتسقلاب

 ب ارعالا نيادشنأ
 هم هيو # ضس هلو 5 ل همس ل هام عوض

 هينشأ تاشعوأ ظيقتايدغ 3 يم ةرانز نم ى ف تيلالأ
1 

 ءاتشل اًثاسشَع 0 ابشع نفل اوطأ طم اتدنالتِْعأ تاسع 91 اظيقتادعدار غال
9 

 ع ناني نال ملك ء تا نعمت او دادس و شرم وطأ

 هرم داو ادخال ورك ى داو اٌودوا وذم يلع ادت ةاقيرخصتامهلاتو هبوب

 99و »ود مس

 تاودغلابىأ لاصتال اودع ىلاعتءاوقوا ودعوا دعدقوحاورْلا يأ :ةدعلاوملعاَدَغو |

 هكر يملا دا ز يوما رمل نا ًالاقياكتقؤلان ءلعفلابرب ,رييسعف

 لوأ اي سسوهوو دعا نمر ةوُذلا هقلاليبس فمحْروأةوذل ثيدح ا فو دافومنوُديلجرلا

 تلاه ئوثنسحأامسملا ةئالليقو وُ تاكا ةباصتلا ةيداغلاو حاد لا ٌص.ةنراهتلا
 - و 51 هوو وم

 ليقود ل ةياراثيمف ةيراسرلاف ةيداَعرتأ

 . 3 ع ةس دم 2

 ةودغلاماعطس اداء ديسنياءاشعلا فال خودو ماعاد بصب اهي لغلا

 لد-رلا ىَدَقتوْتدَعدقو راهنلا لو أى ىلالاُىئرادقلاة نينوى رهاب و

 ”لءةوق نعال اناا تبقا هتكلو داولااهلصأو لعَف ىلءاد عة سصاوُنادعلحرو هيدَعَو

 اللقو دعت مكاماضي لوقت و بوقعبناك> د2 فام اقَدَدتِكل ليقاذاو دعت هددَعو

 ثددحىفو فلاب ل ثأ إم تلقرام ماعلا هالك وادم

 ءادغروصتلا ىمفراهنلالوألك ٌريىذلا ماعطلاءادسعلا لاق اراب ىلكْلاةروصحلا

 ( رسشع عسان برعلا ثاسل - 50)

 م6 _منغ) _تاباوداولافرح م كيفلالست ١

 هاكحءادغىلام تلقدلوق

 لصالا ىفاذكع بوة عب

 ىامتلق مكحملا ةراسعو

 هاكحءادغىناملقنالودغت

 روحورطناف ها بوقسعي
 هعيطما تك



 لصالا ىناذكهوهلاعنقهلوق

 هلمهملا نيعلام اند دقعملا

 ها هرق مدحت و

 وه لا هإجاممويلاهلوق
 ها 0 ولصال اقاذكه

 _ (ادغ) 2 هابلاو والاف م نتغلالسذ .١ غو
 رعاشلا لاق". ةهعملانيغلام اوم لاعب ولافاه عش ةراكلءاومع عضال لاقب

 هده .٠ 4 ا -هم 5 < هع قدرك )س د هم

 لاعتقمدالا سويت نم مداعو 5 اا عضامرتستا

 قا تووبنودطو مناولة مضلل (ادغ)

 سوو

 ىرهزالا لاق ل انس ةودقو تيذهتلا تاودَع امج ةوذملاكادقلاو تولع

 لاقاوُكَرصتاَدعلااولاكاذ اوماللاو فقالا يف خالو نوت المنان دودقللا لاق لوقباذكع 000 022

 هناف ساعنبانعىورامال ار خجب -ةءارقى هدو ههحبو نوذبري ىشعلاوةادقلابىاعندقلا

 فورت نما الار تسلمت ةزعما التف و ورضع ولعه 1لاد و ةذاشؤ م و ةودغلانأ ارق

 2 هءعومو 004 ما الا 0 و ه2 دا صد همم

 نو امو ةركتوهفاذه نمنونافتو دغوتودغوةودوةودغ كسر ةىلع ريس لوقت ةنكفمملا

 اًركلاقيث يللا | ادن ععاورقت اطول ان عبار ةرع
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 مب لو مع

 دسلادشنأو 00 كودغادعو 10

 < 9و

 عقابه #2 اهلهأورايدأاك الا ساثلاامو

 و#س دوس ) عاب

 لاق فن رعت مالاولالا يفلح ديو ضوعالا داولا اوذذ-و دعه لص دعو

 3 رونو « دونا قيرتتاكدا * 0 0 10 ادعرف ماعوجبلا 5

 نبارللىربنبادشنأو ىوَدَعْتْئْسناوىدَعهبل اًديدنل و ديبكهبىأا؟لصالا

 اًوُدَعماأعوبلا عم نا * ًاولداهاولد اواه اوت

 ليفااوبلطمادبعشي دح فو
2- 

 مق 9

 كلاحماودَع مهلاحتو * مهلصْنمْ ال

 4 دربلو زعسشلاىفالامان نمت طوممال تقذف كموبت عبي ىذلامويلاوهردقلاٌل أول

 25 امهروماللا ف وذم امويفلا“ دغلاو نام: هلا ن مسن رقلادارأ او هنْييَدعلابلطملادع

 | ليقوتماتلا عوز قعب رَتالبادَكلا نمادعتولعيسسرب زعلا لد زغتلا فو ريخألا نم لا نعد
 - م <

 يباطال الاف تئوألدقلان مواهرت ذينيح السلف تاوآصلاءاضق ثندحففو جتفلا مويىوع

 1 وتاولصلا نماهلثمتقوملا 0 وي تاو صلاءاضقنالاف ءاهقفلا نمادحأ لعأل

 سا اسناد ءاضَقلاىف تقولا ”ليضةروصلالا سا حالا نوكي نأ ه سيو

 ص 6 27

 لعقار ذلاتقوىلا نايسسنالا مقولة "ناو ةالصااةزهن ًاداراامتاونتت مح ىلصت

 ةدم همه

 لاقو هريغتبت رفتوأ مقوءاضقنابت طقس ةسادقا ناطر الثا 72 دلا عمكلذدباسوفاهتقو
 ل

 نا



 ا ا دا
 ا مسي رس اع مر
 30 دحلا 1-5

 مم (اثغ) ءالاو واول فرحي *« نعغاالصف

 مسوي هم 5-7 071

 لاك ما كا زكح ىعأن صءوةف:لمءايبعةرصشو بلقلا لمار |

 اهلايرسلاجتافبَرتلا نم « يراسل ىشعالا

 و لبَلاهيبعَتاَلاَ 1 لْدَملا لوصأ ىلا لافدنأ بارعالا ضني نعت كو

 دقو شيقل دلل فمر كرس ُضايلا اجلا اهنمرعتو ض ضرماء . لة لسكلا

 شق ٌعواواو اهتم راك اءايم دللاو ااهنالئ اهل نابانيضقاغ اوهديسنبالاق مهريسغا ملكت

 رجسأن بالاه رس شلا

 ص . ريغتال ىذلرطلاالو 3 ىَماردقلا كاف

 ءابغااوهبا مات سال نا اارتاهقوفتْلعجم 5 رتل هالات اسك

 فلا كلذكو لانمي مصامتلاو مضلل «(انغ) ع عواد ةرح ضءباباعلاو

 اذاىذلارصشلا رو نمىلابلاّكلاهلاءانغلا اقف زلامدَحورْدشلاودب لاي ا وهوديدشتلا ||
 ليسلا نغفل :ءافاخب سيل و ءائعآلا عجمي زاطلاخم هسا ليسلا# ع

 ثيدطاقرركتدقو 3 -قااوَديز لانمي محام ليلاقون يا مهلاو لال ل ١

 اذهنسملاثيدحفو تازؤررلانمليسلا لمح اامدير هدفا تايشو

 رك اذاثاعتوهذ اونعومعي ىد اولااعغو مهطتسوس ان اَلاذرأدب : هنعشد 2[: ىذلاءانعلا
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 يع نفل تبن دايقفلاو ةيواوو ذيل اتيلكلا فنين رانا ةلاالئانوعو اشم

 2 تسل او ءع امل ست صم تهد 0

ْ 000 تنيحوتّشاَحىنَع تيثعوان ايمَعواْسع ىنغلت هك
 هنمتاكاخع :رفملاب

 عجبا ليسا مدّ ذ نبا هب اها تنَعوَناَتعلاوهوعّولا
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 هيفرأك اذا شو اوُدعوُمعي هامل ديزوب أل اقو هلئمم است زل عار ضب لاطلا

 هللا وح ءانعوعف كرما رح أىذلا ىلاعت هلوقفحاجزلا لاق و صقل قرولاورعبلا
 589 هم مهو مة عمت 5

 ىوحأ ىرملا رح ا هانعملئقو ليسسلاق وار ىذلاءانغلاك افا ثكوريص ى حقق اثع

 اذه ىلعءانغلاة زمهن ىغيىنداولا كَ قَجْناىكو اسيايىأ كلذ _هبءانعلس فضح أىأ

 وهفاهوتوتب وطرلا نماهواعان دعملا نامتَغني متم ع ىحناهلهسو ءاننعةبل نه

 دييعو ءاهرىذا!ىرهزالا لاق نوفي ىد اولااعَملا لهأدنعفو ورعملا واداولا'انغيه بتم
 -- *2 - هم و

 لاف 8 اع كف سفن تنك بكى لاقف تبلل أ و اي لهن تطور خوديز دا نع

 اًنعةجرت ف ىرننب اركدودل اوموهق ثمل هأو هرامولاه ديبعوت أها و رام بعت رعلا مالكوم ره الا



 مغ : ءايلاو واولافرح 35 نيغلا لصق 6

 00 و«سو ف
 رسملاءابحلا هيبغب شدعلانم #2 ةذاذأو سن وهل يالا ٍ

 ا هم ©
 و ةوودبم م بم ريثه م س ج
 ْ مضي مهضعب اورو فخ ىأ كبل عاف موصل ثيدحو وهقرعأ ملف د فخ ىع مالا غو

 | نياسيذهتلا ءاعسلا تلا شالا نمامهو هاف مسي لال ةدوككلاءابلاديدشنونبغلا

 | نءىغلاقيثيللا ةواسبّغ آلا نعتدبغ لاقي راهو كاش دبل

 1 الوم نشيل ناك اذاّآلا كلذ لعىعلاقي هوحنوبخللز للاذاىعو مف ةوابع سهلا

 ْ يخل كلذنعُتَِعلاَعب ّ رومالاهيلع قى أ:وابعوذتالفلاقيو ردصملاةوابغلاومفرعب

 أهيم دفاعي وقى يأ وهن سانلا فول الاقي نطيل اذا

 . ا هرعسش ى عدو لصاتساى أ 37 رعت بع لاقي ءافخ ا ركماف َكاقلأ ذا كلذواهلع ناجع

 غبرخ يقود هق نذل عدو ءابغأى ثلاث يحوي

 سد هملاوتامذلا ىوتلامد « كبد نقب
 | لفاغلاليعت ىلعوَتلاو ةَوقَط ىلتواضوتوبَعَسفو لات َىاَعَتو 2ثييغ يلعب 2

 اهدا 7 ةس سس

 أ نع ىلع لج ناك ايس روق نمل يَسشاف وأامأد داو نموهو تنل ليلقل

 0 | نيطابشلاالا ثيدسحلافو تلاممابَغ م هريغ حو بجو وابَع ليلا ىو يفل وأم

 0 و نب هلو اتي ابغانوكين أو ولات و وفك يعج ءايبخالام نك يءايبغأو

 ظ ١ أ تانآعمباملل نع باغن ل عشيدح فو ةوابغل اريثكن نمر خسقفلا ليلك يدا فو

 قا لاو ىفلا لا فرصغب ومضيدقو ناش هدولاخنا ىحو لَ 1

 سلو ها لاقو رطل نمتعلاةييقلاومامسلا وكنت

 5 هدنسنب الاف رظلاةعق دا هش هدو ندا مودال هو * يتلف سيو و 5

 لاق ةّشغبلا قوف ىهو ةريثكلابت سلا ةرطملا ىهلءقورطالا نمّشديدشلا مْ
 ةما# © ب 5 28 < مع

 ارش طيس ذا ااا عمال ىلع 37 ةسيءعبوصدن "اكهّنب وصف
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 0 س وس

 هسسامرولاه ٠ لس ا «« نحارلا لاه ةيبغم ىهفءابغاءاصسلاترغأ لاقي و

 تيتو راسا ىفةيتولك ةيبعلاديبعو أ لاقو لوألا ىلع ىذلا رسب

 دشنأ ىبارعالانبانع ايس نموءامنمريثك

 لعروس تاب 3 لبان لاو طوسلا أه يل ناعاط اوما

 لاق اهتليعىأ مشل اةيبغ ىلعااج و ركل اناس اظيشنلا مشل ىراانأو دست

 ا 0

 ظ



 ميه ماعلا ةالاردالا فرح < نفلاو نيعلالسن
 تيركسممو علئ مديدشنلاو ماخدالابىوابعابمب هبوع ل هطأ ىبلا لوا ياش

 ىرهوملالاق اهم نلت وا اهناشبو ىفقب رطلاسملع ثقات

 ماذا يعدم بأ لاو لأب نم يعل تلا فد هقطنمىدقونابلا قالخىلا

 تا افاشر اوس ف ءانلقا اع اوم < عدابا فلوقتو رثك ماندالاو هج رات

 بدرا ديدشتلاب
 «توم او 5

 ُهماَجااسْيبْتَع ه امكح مهرحأبا او

 امه ت ثرَلسا ىنب نمناسح نب و هرعلاقو وهىنابعأو

 و و سرود-» ه5وء-

 مالغىنأندارتقألو 2 يدق فايع ثكلاناف

 ىناذأىأانعأ كور ربو ريثكلا لاملا عج ىتكمأالو اديدشا رقع :رقدة ا لاطسوتم تشك لو

 لا هيامعأ اقبال وهنع 2 نالف ع ىمصالا ن ءىرهزالا ىحو ىنعّسْحأو

 ةغبانلا لاق يأن اودي ىذا لاقي غد بق لوقينعبرعلا نمو

 لوة»ن مةغاىفرخآ ارعاشلدشل رو اد .الو لاق *_لاح نم عئرلابامواناوج تسع

 ءوويو» سو جحا ه» ه

 ارضع رخدلا نماون مامد ناو سا سمهكس راوفمهانب بح ىتحو ىع

 ٌراَدا لاق هؤابع ىنايعأ لاقيو,ذامع أدرمالاذه اي لاقيو

 لاقي لالكلاءايمتالاو 31 ارجوا نإ قارَقرَب يكن تيعأو«

 اين

 ىربنبادشنأو موه يذلا لجرلابغأو تاتا

 هدوءوع© < 2 20 .٠

 هتدمعأ ةعاسقانعلا عم 5-3 هس . رح اذاَنيذاربلانا

 انعلو مالا هياعامعأو فاالانامهالكهقلاءامعأو ل: رلااعأوثايعلا بالو ىرهوملا لاق

 ةَبلعَت نب ث ران بورع ن يفي رطانسا سعشتوخ اايع وهو دسأ نمنطا وبا بعأو ىعاناعتو
 ا ند ٠

 ىئاهتلا باتعِْث لأ دسأنبتادودنبا

 وتاسةرشعمأقدأ دل لا »* مواعين 0

 سه 6ع

 ىويعأم لاةبسنلاو

 رعاشلا لاق ةلنطشي لةوامغوامع هنعىع و "ىلا ع (ابغ) قه ((ةهجل نيفلا لصق
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 ,٠ عافرلانبالاقو قى 3 تينا بَيْتِ 5

 ازكه ”ىعانأو تيمعأ هل وق

 بيذهتلاةرابعو لصالا ف
 تملكتولافءايعاتدنعأ
 اذاو لاف ايع تتبع ى--

 لاقيزممف ىثحالعبلط
 ها جلا ىعانأو تنبع



 ايلاو واولا فرح #* نيعلال هذ 0

 أ ديعوألات ادا ءاقامط ءانايع بو زتااهةسداسلاةأرملاّنأ عرزةأثيدسح

 الاس: فريثالا نبالغ لا ءرلانيوهشلذكو عقليالوبر رضِيال ىذلا لب الا نمانايعلا

 ١ رك ذ دو قطناورمألا ىاذاابصلبنو ىرهوجا لا هاسنلاقع تاس ىذا

 مولاه ع يلا فا, اوهو مابعلاهرسفو * لالالا ٠ تف ىرهالا

 || ءايلان * ءايعلا شلة «* هنعةباوراافزح لاب اولا ثملل يسم

 0 هادو فت قتيلا ةنمدلات ام ا ارباب وءايع مش لاقي
 لإ د «©# ء وسو“ ب ل

 : ءابطالاايعأدارأ * را اايكءادو 5 هلوقو“ادلاءامعأدقو هنمأربالءانع

 5 ا ءايعل شم ىكادوك هرهزالا مدقتام لعح ري ىئعمف انعاأتناكنا ف فر اماَدعَق

 1 ليقطنث را لاق

 ومو هم

 يملاوقلا اوبل" 0 اًديذااوأح اقططموطلت و

 ل « س ذكي هيراثضيضقش اك
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 0 سا

 كَ "دلال عمامة ىلع ب ليت ا, نابطقي عج

 ا ديره نايل ءادلا لاقي لا هلءاودال ىذا ادااثمللا نع ىحو

 || ىذااوه ءايعلاءادلام واعف ههجوهنناع .ركىلع يدح ىفو ءانطالا لعامعأ هن اكمل ودالرعص

 1 لجو نع ب الأ ضعب نما ديري أ ىلا ثبدحو ودل هيفي يملا

 مقلم قؤادلا“ ماعز ري ملاق ث روف يك ةأرملا عمامدعم

 لاس اَكَكشييعفارَ 0 اهواي ةاضقلاابعأ ةمهمو

 لانواع 35 ائوشاعنيت لمت
 ما صر

 1 و ةهمو موس ا م

 : لف فيض بره( غباولبا فد ئلواسيف ىوتقلا تاع أدارأريثالا نسا لاه

 "|| دوم مهدنعىرقلا ليشتواوشلاو ذينكلا ىلعم سكوات ةصيدلادبك ن مهل ءَقاعمارق
 1 دشنأو ىلارعالان با نعىف وميك هالادابعتو حودمم هيحاصو

 ”ايماس 5 هرومو ماو وم و

 صرب 'لرحأب ل ىعتلا ا 5 مكلعلعأو مرد ىح

 الاس اًماولكورعزالا 1 اا بنمو

 3 6ع

 ءاعو ىاعووعاولاتاعرواعاهل لاق اعيعوتاعاعنأ.شلانكئاعو برعلا: نمو مهولات كوب

 # ةس موس

 ثيدحلافو اهرب روهو ءاصبح معلب حاس لا موهو ىرهزالا لاق كلذكءاعيعوةاعت بو

 ءاهش



 ٠ /ايع) . ءابلاو واولافرح ه«» نيعلالصف 0

 لوشن مبرعلا نمانعهسو ىرهوملا عي لاقو ىربيا لاق هيوبيسمرك ذك ا أو ءايعأ

 ةهد 8 لل 2

 سنا سم أر دو مل نيف

 لاق ىعلاردصموهو نيدو نملسأ س أن لاشي لاق را ةمح أ لوقبق 1 2 1

 ١
 ع مال ُُء

 لعف روب ىلجرو «يالو كاتس مئاطال» حاملا لاقو ليدز لج ناتغلهيقوأ
 م 2 ا

 و ابك لشملاقيكاذلك ايداع تخن نابي لاقبولاق يَءْْرم أ ًاوهو ||
 0 دودوم «ةماانو م أ عاد ا

 هع هدجولدت ميول ذا هسنع ديس راه تارا رلا ولاق .ةننعئنمابك ولح .ورعهللا لاه ا

 موضعبادأو ١ ا نم عيجالعف لاقي كاقءار ةلانعىحويلع

 نع وول لاي أويع هاج انك حلك نعاني ندح
 0000 ةوم 98عد 0 2-01

 اوبغش مهانئد-ن ناواويع * مكتيدحاتفاذانيذلانم رخ لاو أ

 لثمفمعدأنمبرعلان مولاق يدعو عب بوه كلوقك معدن ىوالاءايلا لبقامنكساذاولاق

 مهضعبلدشنأو اذه
 تفاهم ةدسيى شنت * كم سءاسنلا ب اج و

 ءارشلا هيد هشتس ”اىذلا تبلت ركن ذو نيد وعتاد راج ٌريغا ذه ىوحنلا قص اونأ لاو

 ىلع اقلاع و هيلع بر علا مالك عا وأ اقام سايقلاوىرهالا لاق فورعع سل

 لاقو قايغأ ًاوكلذلءاسعأ وهني و صالات ِبَع رس نع حو مع .ءوىحن هوقفراهلثالا

 , تالف وهبى امايغأانالفٌتِيَحوْخلاَ و هنعتدنع ءوطبضأن أملا ذه قايغأ آثمللا

 لاق هاوي ساذانعرابخالان ءانغتنأ كاذؤلمالاو د هيمال ىأدحءاهشبال

 انعأو ٌرصحايقْْلا ف ىَعو كاهجالكأ « لوم كانعبالولتعّنلأس « ىارلا
 "سا صل

 ليلخلاتلأسهيوبسلاف ةيبمباعمل راو هيلطؤملك هوو ريعبلاريسلاايعأو لكىثلملا

 ىرآ دماولافاك العم اولاهاسمنا اوننولاتكذكص ودرطملاو ٠ وىاعممجولا لاقفاناعم نع

 ءاعدلا قو رومألابى ءايابع جرو اهدا نوح وىراكو

 يا
 يدي أتنأ ىرهوملا لاقو عتيل, الكب أتناول ايبصتلاو ىو

 0 ه) يد و29 © ع 9 8

 وهلمقو ب رارضال ى دي الءابع لكي و هيتدب امس علا ناهبصن 3هامع :وهاباعدق و هىدتمال

 جينا لا فذس> ىلع ه د وب ”رشيالئذلا لجرا كلذكو ارقام رضي ىذلا ل هع

 0 افق اهنا ىو لجرلاكلذكو ءايعكءاابعلشلو ءايحأ عجلاوةقانلاءايحاولاقاك العد اورمسك مهن اك
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 قاذكه ملاح رف. لوهلوق
 ها روح ولصال ||

 | لاقي كلدلك ىاموءامو وعاولاتاسجرو ندا زروصةماعثيللالاقو ديوضمأ ىفشوةوع 1

 ءابلاو واولات فرح ب نيعلال دف 85

 ظ هبيلاورطضاسغا ممول ومرت مجنأ لعن هامجبلقا مهكر ثناكو اوبال
 قدزرفلال اق نوينعمبو نيران تشرد ريف

 دىموس س 00 ل م

 تل ولحم اماعتدازل + هب لاملااًوعْتَعَب ولف

 بانلاليذهةغلىفهلتقو5 ةوهدودمث لمالا ننمانلاناوعلا اوىردزالا ةئيطخلاىلاك ربنباهمسنو

 دشنأو اهامانسال ىلا يبكلا
 و سداعا تما بأ سس است مز ةمم 220211010 هم

 اهعيرباعيلادعبءاو كَ »* مهموقفسمأ ثنا انساك

 أ لاق عضوساوعأو ِباَتْعَمىلعدروهنعبدك ل جالا ا هفرصايعى ثلا ن ءداوعو

 ولاعب نمد
 سم6 7-

 ٍلئاومجانوءاوعأةحاسب * 0 رالأ

 و لاهلك ةّوملاو٠ اوملاوىّرعلاو ينسي رصف دقو ناسنألا فاس ءاوعلا ىرهوملا
 مس#“ و ما يعم مماع 9 رس م

 | ثيللا تأضلاررءاعوعىوعو وصلا ةوعلاو اروع

 ا دشنأو ريدلا ىهوناغلوعلاواّوعلا

 رهظأمحاوعو ى سب * مهئاوعنوراونامايق

 ةّوعلا نععاوعلا فرخ الا لاكو
 هدا مودع سس ة--

 بّبقل|حرفبأك اًوعلاحرشيإلو انواطتي بوادقعلاَتددسالهف

 ْ لاو مبَسوماوشا أ موووت ةيلخلا ناوتوصلامْوَكلا اودوعلاَو
 همام هسو 01

 «ث - هوي هو 2 # وهم ه5 ها

 *اعيعو ةاعبع معي ىجيع وداعوع ىوعب ىت :وعاضد لاعب دو اوم ايامه نملعغلاو

 224 -ه ءوع ع

 ٍيقعانو عاعم ن ماهر سلو #2 قوات رم فابثت او دشناو

 نال ا ار“

 هنعزمت نايءو ىعوىوهو ىلا نءهذهامعتساو اناعتو يعوابع مالا 4

 | لعفلا و ىلع سل هنأ ةهح نم عسا تان هن 0 هماكح اق طنإو

 بيؤذف :ًلوقامأذ مآل هامع أ دقو نيءايلا عامقجا لاقثتساللالمالاو

 ظ لزاتوقارابعأ ف ثطملا * يا را :
 لاقو يابلم داش الواو لزان قرح بلاغ اكن رب عم ىفهنالءابلابايعأ ىدعامناف

 موقؤ.باوص رب بالاقس نوةسغلا مذهب انبخأ دب وبسلاقودلات هاواي موق ىرهوما

 ل 2ث هي

1 ١ 1 



 8 (ىوع) 2 ءايلاو واولافزح + تملا لَسف

 لاك هاقسلانشو * ةارعلا و .: ”اوهلا بالو ءايلئابرض ةاوملاتما افون نع ]

 رضقلاو بلكلا ىو قاب دفنا نمو لكلا تاب اهيبفاو اوعلا را نم ىرهزالا

 ةلزغعثدن أملا هرخآىف فئالا م : 1 ءرقلا ل ازانم نمل ءاوعلا هد سس الاك 2 ًاابف

 لدي مال ىه ىتلاةرخ الاواولا نأ ىرتالأ ىرتاك ظ فال ا ىفناوا زاهر 31 و ىرشسفلا

 امنال اوعلال قانا ىلعونأ لاق يجنب الاق تبوع نقع حوا ماهل

 تعقجادقوابوعاهلصأ ناك اذاف ليقناف اند د را اهتم دوعنه ى مول ياو 0 ا ْ

 ءايلاَتلقىضتقت ث سلو ءا واولا لق بج ؤلاسكشز وكلا نوألا تقيسوام اوواولا

 ناك ذاالهفءابواولاتيلقفانو دوا وطام_هلصأ واشتد وشوايطتب وطاولاقمهارتالأ اواو

 لعق نأ باوملاف اًمسسَتيوشواَطتب وطاهوبلفاكءابداولااوبلقتذ اعاولاروعاوعلا لصأ |
 نم ىله فاه نالامقو اهلص أ ىوُقَتلاو مف كالذواوا 0

 تيعر نم لعق ى مو ىو وع ءلا و تيدي نم ىلع ف ىهو ىوقملا أوت نم ىلعف ىو ىوتشلاوَتنق

 هس

 تبلقف ىونلاو ىوقَتلاو ىلا ةلرنجة فصال مساكلذ عم ىهو تن 2 ا

 ةرخ ” الاؤتغدافةنك اسنوألات اواو ةتلاقواو ىهىتلانيعلاولبقواو اومال ىل م ىتلاءالا |

 ولوايدصلا وأن از اواهلاك تمقملوا واواه واتس 0 ىلع تناك 0609 اوءتراصف

 كلذوامهنملوالا نكسو نمت اذاءاسلاو 0 اولا ف بحضاك ايواولا تبلقاواومابلا هذه لبق تناك

 ةارامهنمواولا تيلقفتي در 0 :وطنماممنالور و انوطامهاص و انروايطة أس امهلوقو

 اوعلا لاك ايلكنرع لال أع واع رتناكولوا رولي تراصفاهدعبءايلا فت ممدأ و

 هنأكلذىفىدنعلوقلا وهديسنب!لاق رقلا ل زانم ملغ ذهل ام وعل امهنع ىحدقولاك

 ندكسص اس ىرتاكنيفاأ وعلا لاثمريدقتلا فراصفءاوعلا ىفىتلاثدن ًانلاقلألصافلا لاذ ا

 ءارج فلو قلاهيفلوقلاونينكأ ااءاقتالت كرك قزمعشبنأنارع م ىيَلاَد 0 ْ

 ىلا تدر الهاهنءرصقلا لازفءالعف ىلا لعف نمتقتالفليقتاف ارو ءافاصوءارك

 اولاك ال_هفءاملد أس او ىوأ ألح رلاقباك ةروصقملاّل ف نزولاو 0
 ءامعلااولاقل كلذاودا ارأولو هبل ةدودمم مش ىلع ةملكلا اول م#متأ باو حلاق ءانعلا اذه ىلع

 ْ * اولا ف ىذلارصقلاودار امنا مهنكلوماب .وأاهلصأ أو املأ سمااولاق اك ءان انوعلا 4ماواوخلا

 م ىلاءايلابلق ةنمىلوالااهلاحج ةملكلااو يقةرورض عضاوملا ضعيف دملا ىااورُطْضا مسمن

 (ربثععسام برعلاناسل - غ4)

 راك أ اهيذ رصقتلاو هلوق
 مكحملاو لصالا ىفاذكه
 دملاو بيذسهتلافىذلاو
 ها ررخرثك ًااهيف



 (ىوغ)  ءايلاو واولا فرح *« نيعلالصف 8ع

 ىندءس#ل ىو

 لاق هيطَعما اواو ىلا ىوعو
 و مذ هو 9و 5 هدوم مو < هور ع مم 6

 و دج باطما يع 3 هئيوتعاقهنكردأ ىرحا-إف

 0 اهمطخ اولاذ ذاع ملا هانا 1 وع و هحاعىو .ولاق ةقاذلا س 11 0 واي ةلظع سس موقلا ىوعو

 اوت اضم ىلا ىو 3 اقواس د : ورلاق
 هر 20 هه ساد و 9 »هم 2

 | لبالارت نع هلأساف.:أنا ثيدلا فو اهوشطءاذااهووعومماكررودتس دموقلاىوعو

 1 0 9و هم ع مع,

 | فطعلاوىلااو رخل مرتب ةدي ا لامنسلادا امسؤر ىو»يتأدرهأف

 ْ رعاشلا لاك تير و عليو وعواع ليطاورعدلا تب وعو ىرهوطا لاق

 بكرا هقواسامذأ 5 اتوا اان يو

 نمد أ ىلا ليقو يماوسدفوو بح نمل كلددنم ٌتلطاذاان 0 و

 ا ةون و لاإئلك ف يقلإو ىلايجسملاو ولادات وءاىرعزالا نب

 5 ةسبع ةماعلا تو :وعءاز فلل ها ل د وعل تملا لاق اهوا

 مس مس

 |ثيدحف و اديدشأملاه ا ىأورغديىوعن هديت وقف مالثلا قبل رلاىوعو وم كاش وو

 | ىأ ولت يِت- هيلعنوكر رشا ولعت رسوعيلء هقاىلصّينلابسعلا م ثلا لاقل

 يرش ااًوعلاىرهزالا هانععوهوةمهعملانيغلاىوربو اودعاستواوواغت

 الصلاباط اقلام ءاوعلاتءلطاذا يابا دول ءاون أن متنتؤم ى مولا

 70 ةانلا نعت "اك اهتمّييرق عسارلاو ةقرفتم اة :الثتكاوك ةعب ترا غبسا ناناكو

 اذابوثلا تي وءكلوت نموهولاق بذل ءاوم نما لا كوي هن 39 ءاوعأ !تيمسديوةيماشلا

 ها

 |[ مهتمولاه ب ررالا نعت مساس و هناا | فمارعاا ولاه . درت ا ىوعيهل اك هني وأ

 ةيحانلا فىذل درفلا بكوكلل ينام اوعل ا ل_هجحالوم 4 الا نلمس اًةسناملالوأ لوي نم

 ةفماوعل ارمثلاهو ر وصقمى ةرعشلاوةدوده ازولساوةدود اولاد زول اق و ةيماشلا

 بوقرعودسالا كرو رود نونا لش , واهافخ أ اهالعأ فا ةباك امن "كبك ارك
 هدوم ول 1 : [ضلاورإ

 نيستا هسرأنم اهتمرهناوهوإهقر ءدسا لو لامس انالاهئورك دراكت الب رسعأ اودتالا

 : ىئبصملالاقو راذأ نع هلتسسلب را للا لوايإأ د نم" 2

 '/ لالا |يفؤسذي ىلا هتديسق
 اي ا ةهممرلو

 عطقناذقعلارئانكا هذاوعتراتناو

 00 لا اح٠)#٠مسملم 33 لا

 ش

 نك



 تحمس

 8 (ىوع) . ايلاوواولا فرح «. نيعلا لصف
 ه ءمهعم

 هلوقكاد ىلعو لاق ريال حابتلاوهفداقءال نكي مَكافُتَمَ هيما
 © سم اورج م ج5 م ءم 8 --_

 لعفدقوّتان واعلا بالكل اء 5 ب

 عابسلا ٌتوَصاوُعلايثالا نيالا مهحابصعأ داتا لهأاو ع أ "اي ةثرا ب دهن فو

 2 هم جه 0 .٠

 بلكو اريثك ىوعي باكل دل ءاَدجلاو ردانتوصلا واو خالو ألما
 عمو هو

 فاول اة واعملاو ءاوعلا ل 1 9 أَلا هيلع ديلعماعلا ودول ايثك# اًوع

 ةيواعمو الابل ُبالكلاَتوَو بالكلا توابعٌُدقو نوعي ْتكَرصاذابالكلا

 وَ ع هل سى 0

 نحالوأ تال بن مسا لكتلة رصبلا لهأ لوقا ذهبي أسوخصتو هئموهو مسأ

 ةيموغصت ىفلوقت يشم ف دك اريغصتل اء: نهالوأ نك مناف نضال

 5 «-ألافنملوقىل يع اش هريغصت فن واوق وهب ًامشهنمنوفذ< الْذَدَف ذوكآ اًلهأامأو ةم ةينم

 2 همه همو

 ضل :ومعمنيب رصبل ادنعةيواعمريغصت ىرب نب الاق دوس لوقب نملوق ىلعةويعمو

 ا س-» مو محال نك ا و يب موا

 ىح ا ىوحأ ىف لوقي نمةغل ىلع ةيرعمو ديس لوقين ءلوق ىلع ةيعمودوبسأدوسأ ىف لوقي

2 

 لدي لوقب ن ملقى عةويعمو روبل وقول ع العلا نب ورغ لأ ب فذ موهولا

 همو

 لئلافو ةيرحزوحامناو : ةورتجريغصت ىف ةوب رح زودالاك ةو.همزوكالو انفك هياوصو
 ه0 2 هود

 هنرقتاكن اف بالكلا ع ممل وعرب ىذا ناكل جرا صأو ٌتنوءامىوعأ كو /

 ىومنأَكوكلاقذ بلا” لجرل اذنه ىو امم اوعي لدتا بالكل هنن ١

 نإ ةءمدو م ءاعد دو هد ت سس وو و8 -س

 هوعأ ل تيوم كول مولوقهتيفبأل نب تغتسل م لاثما نمو ىرهزالاءاكحو تيوعام

 كلذو ىلا ىلعاهحابي ل دس هل اوم! بالكلا حت كهف رهقلا دلبلاء تبي لج راه ص أو لاك

 اموقاعداذا لج رلا لاقي ولا وأ تيوصشاولاقف ينذنا 0 :رمعلا ته زاجل(

 موقلا ىوعتسي وهلاق هنأ ارملاو ع ىرهزالاىورو 0 اموقىوع ةّشفلاىلا

 و «<همءمل عفو هده

 هيلعاوعماذاهملعاو ةاغتو نال ىلع الفوب ىواعت لاقي و مهي تيغتسد ىأ مع وغتسي و

 دابا زاحلا لج رلا لاقي و ةماعلا نيغلاونيعلا
 م 9 سوس و. همكم - 9س

 امبرو ٍبكلاا هنود عب وبئذلا اهي ىوعي م مَ هلم ىأ حرانألو اعالامو ىلا ىينيام

 لاك فعضاذاءاوعليصفا اع ع
 موز ه سوسو 9 مَ مس ووضوح

 لد لبلا رخآ ل نضفءاو 5-20 هءاوعن "اك انوزحم بئذلااهب



 (ىوع) 1 ءايلاو واولا فرح تك 8

 و
 تاقفاحلا اود تب و 5 يلا يعمل

 8 9ةدم

 يرحل قبو بت د

 0-7 ممىو- يوهس «س ©<ر

 منادك ىاسلا دعنا كلانا ادحاوك يع تةفولوت سلف

 هتدب ف عت وق ملام دارأو لاق
 20 ا سو ها هده
 37 دئتاصقلا بهد لوو نخ» 32 0

0 

 7 ةوئابنمز ىرهزملالاق

 فلكم ارب راي حما تنال 1 اًمراد كرد يدان

 قت سوارا هنا 23 هئاَغب تح 0 هلوق تحل اندارأو

 ا 2 يل 0 1 2 هم ا روس 7

 لّضف الا لاعفلادعاذاادبأ * مهلثم كنس انفي ىتكال

 ' هلوقتاقفاخلادارأو

 «# و د سه, 2 هاج راه

 اعلا أوو 3-0 برب ناكلاملا ىضةي نبأ و

 ..علاوطلاع موصنلاواهارسانا 3 1 يلع ءامسلا قاما أباد

 21ه

 و

 6 | وهعلاووشعلا لاق مهضعن نعنان دع ىنآ نع هوع ةرتف ىرعنالاروسنمو أ ىح (اهعإ)

 ل ّ مد ل و 4 هم 3 5

 وهعلا ىفاتس ىدعسأ اةزبو ىلالتدجوو لاه شخ ااعبجب

 4 اد ال < 3 «7 يتسن 6 سو بع

 روبصمى دلابهيت هوهع #3 0 ابر
- 2 

 9 | حاسد و مرو معو

 7 «تقط رجا هع سى هريزالا لاك نشل الس وهل وهليقو
> 0 

 هك «ةليدص يسد و هم

 ىولزدانامهالك هب ءوعوتوعوعاو ءوايع وعي بثذلاو باكلاىوعبئذلا ةوعل ١ (ىع)
 ينواع ا # 5-0-7

 رب رج لاق ىوقك ىوتعاو عاب مى دوم نهد

 روموؤس هما اه ود وقد ريو اف هال

 5 "رع ولاوأجإىوتعااماذا 5 قبلك عل امغاالا

 لاقو نش 5 ىرلومد#توصوه ,ءاوع ىوختحابسلاوبالكلا توعىرهزالا دسالاكلذكو

 ىارعأ ف دشنأ وىو*!بثذلا حارحلا وأ

 ىبيبارغلاوىوعيبذلا .ه كلاب لمْوح اَذَه

 ىأبالكلا ى وامي وهو حاضءا اوعىوعي كذآ باو ٌلدَدلاو لكلا ىوءىرهوجلا لاو

 اذا بالكل توا يدا آلا نوكيال بالكل فاول العالا ىربنبا لاقاهاصت

 نرجو ورق يالا .5-0020755 1 7 ا 3 5

 - - - سس

 ع 5 5 ةسسسسم ل م ع 55 2-00 . 1

 تمرهسا



 2 (انع) ءانلاو واولاف رج د ئيعلا لج

 م م هب 0 ههدر اه هع هم .٠

 ءانعلا عنو قع“ :ةاضب !هتينعتوةشعتاب اهسنعو بصل ىعتوءانعىعو تآررومأد

 0 ماي 1

 ةيمآلاق هانغاووط هالو هوسكت

 «يو هدم دول سدقود ع اس

 لكو "وم قوش ىندملا ىلتبلاكل 5 يَرأ تلازابدلاو ىلكب ىفاو
5-02 

 8 ١ هم «2

 اهلعذ ور ينافس »* لح رئاستعواهنعت سنع * ىارعالانناهدشنأهلوقو

 ليقم نرمي لاق ٌتئامٌتومورعاشرعش لاقباك نونو هاَنعلامسعلاو

 مدن دع وضم 1 . م

 ٍناع ل داوفْنماَنَعدعَبو 2 ماع ادعناسج 0 5

 نعم ءانعالا ركا ىلع *« نمرلااذهلوطام كرم

 ىنءملا لاق يك نبدأ ن ءىرهزالا درو «مضأاهلابسيولا هون ى ىقعمو
 5و وص وه و< 5 مهورم

 يع معامل "انه موو الكلك عمو تدب أاذك لوشن سدو راو وأَتلاوربسفتلاو

 نراصص أ ناعت الو همالك ينعم فو دالك يزيل 0 ملايات 1

 همفو يدلل نماورك ًاامْفْوَسسمِباَكلاناونعو رضا !ءانعلاو لعل ن نع مهزجاشنالعأ

 موع#ب هه و هدو

 سنوبد سنو هتغاو بالا ثونعش فخ الالاف تندعو تدنعو تدونعتاغل
 2 م8235 هدماإ ع

 اقكيورسي ىلباكلان او 5 هباوجَسدرأ اذا باكا نطق

 .٠ هدس و _ هع ٠ يجدد بهدم

 ناوعلابمع< رامهالك هانعوأنا :واناوم ع ودود ةونعو باتكلا هم-ناوذعلاو اون اونعلا هديسن الا

 00 وع ) سم7

 ديل هش 0 0 ودع وداع 1 ًاوءاتعدق 00 ا امض لاك و

 دشنأو اسلاك ٌراآىأ
 ةهسض , هم ور ., هه

 رص زونع نمزخء ةبكرك هدوص-نميئاودع طوشأو

 مدد سول ع م ع 1 5 ساه ر1ءس68 -و

 يش الو بكري الل همان_بنورتعيو هنرشف نسانسس نوبة ةيلهاملا لدنك لح ىسعملاو

 هاهم ىذلارعبلابلا اودع ؛امل> زلال اثقل اذا ةيلهاحلا له نك ثلا لاك ٠ ءرهظ

 هضمي رهف الغاوإ 'ماهحاصن فرعي هروظ عفتني الو كرا .روطاوتلغأف

 سم موو

 بعتلاوه ىذلا ءانعلا نمتوكينأذوجياذهووديس بالا هماتسرقعدوهنر كف نم نسانسم

 و اولاب لعمل انهي رءووففرصَتلا نع سحلا نمنوكت نأز 1ع وءايلابليعملا نمكلذيوهف

 قدزرفلا لوققلاقو

03 

 ىئاذكهوه نابجنمهلوق
 ةدح وما ءايلان لصالا

 هما ىجلاو



 (ىع) ةماقل داولا فز -. داش

 دشنأو نما فيضأإ 00 ارعالانبازاجأ

 لس عأو ناريغجدل * لفشلالب وطاغا رتسأبناع

 | لاجل مال نس نتي داو لوخنم ليمان جين بابين و

 أ قا وهسلعمق اى لانك اهنعمقا ىضرتشناعنعثيدحلاىفو هممالعأ هيك
 : نعل "رمش نمود اح لكم يا كين يوادلك نسم ٌكيقرأمقلا لاق 7 ريجمأن 1 ائع 9

9 

 ددنأو الو نبال أ يال ألا ذهل وناغشي ىأ ك نعي ءلوق

 0 ف هن نر ناين و كنعان

 رخ [لافو قلغتدازأ

 وو رس 0 8 0

 هينثي سياكل 5 هيو بي سيلفا رخالافو

#5 

 5 ىأامنعان الفت نع لاقي 0 تالا كل ريجل |وق ىنعمليقو لغد الىأ

 1 | ىدعملا لوققورعو أ لاهو ندّسَق ىأ ل سمأ ىنانعو دصفقل نمىأ كلوقب نعت مو هن دضق

 ري اىدصاوكىأىناوع لوق عمد يسون لاقولماوعى ١ فاوعىب مل ادْأَضعَأو 5

فالاهذهلاقئالومدهمتتىأ ى نانا نول
 ”ءنعتىأرمالا فٌتنعلاقب و ىجاريغفةظ

 - 7 ايما

 ظ ١ : | اك لايام نال وهن بم نسفيك لغتان ما أو ىعأان افهيف

 ع ست هدو <

 لاقو وه ىو مامون اعلا ةاساقاةناَمْلاوهاساهت ىشلا قاعو ه سهاد عت ن 7

 2م وأ مل# قدصس مل م ا وموصو م سد )هةر

 اةنار مم هانعتمهو * ىفلاب نحب -رطبتاحا1ااه]تلقف

 لطشالا لاق راما اناا ديعسوبىورو

 هوو 2 ةسز ذة و« هل 56

 امان معنْنَعَ ايلول »* مهتبهو وق تيئاعدق لأ تاف

 سه » سو 0 هاهم

 5 مسهلأمنواعياسلابو ملا ناس مناقل ةانامل (ىمضالا لاهو رند" لهم
 و وا

 نم هع مالك لول ماهسلابثرلا رضاعة ددىو هيلع نوموةدامىأ هنوناّسالو

 ىثمهلامثوناعب موقلاو | ريعتوتا اس 0 0
 0 اي

 مميد» هو مودك 0 .

 قرار يرط لع 5-0 يننعةرومأ نعت دقو ىلا

 حا



 26 ___(مانع) _كايلاو دالافرخ ه نيعلالسن
 هام

 قى مآلا هيلع اء فار ءالا نبا لاب لكت ددعلاو تينع لاقيو + هراجاي ىكناو ينغأ كابل« :

 درس لوقدشنأو هيلع

 اعيطّتس نل ىذلاف لاك ب هيلعاتصوى ما ىلعٌْوَمو
*<" 7 

 2866 هدو هه

 ددتأودحاو نوهت وهنا و

 ©ث م2 8. و و هده

 اج اونلا و مل نم اوااَ د ايمفدأ ورك خل

 ةبقعتر ذولا لوقمو ةينعللب وطبخ لاو آلي وطاسنح هئسحهندَعَو ا

 ميَراموَوْسمدِفرتم « ىلا مدسلكره هدأ |تعطق
 2و عوز 2 - 7 شط ىو ءودوج همد

 هَناَخ نعي ريدنالهنغلا قر سغ جاهادا ممل لك تبل ااذهىىعملانا ل_هقوى ءرهوخلا لاف

 "الر ورك هزكود كو

 حياهاذا طمد ف 0 لا ةايتانونلا ىدحإ نم تادف ننعمواص أ لاقب و

 ماا سمع ©

 ًاينعو ةبانع هين هيت ىه *الاانعو امعتىأ“ ءانوةينَءتالفنمّسقل لاعبو هتك نعش ردا

 هدوو# 00

 :هلهوملانيعلابهينعيأرق 0 هينعيك رق م تاع ةموبم_ مكرم | لكل ىلاعت هلوق و دع

 0 بف ماقالا ىلع هيمانقشالا ١ عم دش الك اهني ناش كانك يغسل امانغ

 هدد

 7 ”الايؤعو مهاد ىهأب وه ىدعاو داون معاش نغأامواش ضامي

 (ملىهامنابحمتلا ةغيصو هلءافمسد لال ةعوضومةغبصلا نالمعأ الابلاذعااملاقيالوةنانع

 تيلعاتل أوق نم سها: فرك هللاةذهلأ سف ل> رهءافةدسعى ىلا نامعو أس لح و 26

 اهنا تلقوا لف تاذكب سل نأ ل جرا ىلا تأموأف ىتجاحي نع ةديبعوهلاقف كتجاح

 ٌقرس روت لجر منبت الدال تكل ٌلْخدتالةدمبع :وبأىللاقف لاق ىتجاحَنعتل لاقي
 ع له ع

 اذ_هامالكوأ تعمسأمل اوقأ تع كنك آو كلذكأ رح ”الاامهتلا وال تاق لة فيطقّلو ماعم

 ”لرعأبث ينعو نع انا فامنع وتنام عا ةهستو سم كاوا ءالانبا قو
- 

 د 5 ةهاعاع

 دعب أب نعوم :لعو» أ ىءموهلاقبءا ارقلالاقو ناعات فال رم ثنو ىعمأ م

 يبي ءاذاف لوالا ءوهذم لفل ناكءاملامي د عف كتابت رده نع تلقاذا كرب نبال دحاو

 رماشلا لاق تي لوقتخ دلالات

 مَا لوس 5 5 ءرللاةجاحف 8 لذا

 اذاهينعأ“ هيلا تتح لوق نما مُمْدَصق ثم ىلءالا كا تاحب تنم لاقبالةغللا لهأ ض عد لاو

 مدل



 . (انع) ءابلاو واولافرخ م نيعلالصف انانادأ

 لبقمنبالاق اضن أن انعألا ىهواءءاهدحاو ىحاوتلا:انعألا ىارعالا نبا

 ميالَساح تاوعسلا فلن 35 الدال را نركتال

 ءود هه

 ا | وارسو داوم تيردجانه ىرهزالادرواد ءاحأ ىوربو

 | ابلة نال !لاقو يمال ىاونياعاب ارثهناك اهلثم ااا

 0 سانلان متاع يعيد حلاو تاعاعب أو يوونءامه دحاو سانل نمار هوانا

 0 و 2 52 دوه

 هنتاوج ءيدلاءانعأ مدالا لاه و شئ 1 ةمهو ودفوونعدحاولا طالخ أ ىف
 / 1 م8 مم . ع ه صوع هدد ةهم2ء وعمق ٍ

 : | ثيغلا ىعاو ا 1 موه مومل د ىنلاثرنعو رسكلابويعاهداو

 ديزي ىدعلات كلذك َتامتلا
 مور 5<

 اعراز اترازماءاهنلاتافاحصتتأك تاير قعأامَن اك ابو
 مو 1

 ع6 4+

 2 د 7 هينا ءانعأو د هيب بودي واوةملكلااهذههديس بالاك تاع مداقب#

 4 تشل ىأ اكوا ضر الللاةبىرهزالا ةغاواولا اوأسم تدل ىأ ئذبماعل اندالب نعت

 ١ | نلف تلأس ىمصالا لاقو 22 اقام تر ل هكا و ىنعملاوئشنن ةداوأس
 ١ أ نبا لاكو تّينأامىأ أيش ٌضرالا تدع أ امو كي ضيا ىذشبفدسل اوك 5

 1 | ءانعأامىأ امىلع دئاعلاريمذلا فذح لاق فيلا امنا 5 ىدعلوق ذاك
 1 | ا ا لوق لصور 22 [نعمو هب سلاف ابا عدي دقوز مهلا وهم لعفوه ويلا

 ١ | لرهظأ هثتأواضبأ ينعواوُنوُحتتابنلاب ص رالا تن لا اهمةعدرك داسو 0

 ةمرااودلاف هتحرتأ ءودلاتونعو

 اهريسعو اسأل بط رلاَن م مدس اهرب

 ا ._ هه ةموقم «س دو )ود 211014

 0 وره ياو 5 مشان نورك 5 كُنهلالْْلاتيدشنأو

 ودع )د ين دو

 ْ انهذخ لاق دو كك و شسادقاضرأ ف داصاذ ل .رلايعأولاساذاءاملا ان .وءانعا

 ٠ هينأيىأ اذهوئعي اذه ىلارعالانبا 5 ًاونعب شلل تاكلاانعو هلك اشامىأهاناعامو

 دشنأو هيناتىأالفياعلمومهلاو هدف
 ارشاد »* اهني ركمومهلا ىنياعئاذاو

 مهلوقدنمو ىنعملا ىفءاوش م ممأ ان واينعوةباذعم ىهأب تدع كارعالا نبا

0 -_ 



 ماسال (انع) ءاملاو 0 5 نيدلا سن 1

 هور 0
 مول هباحص أ صرحت ناك هناههج وهلا كى عشب دس فو ِح ارلبا نم لقثلاو سد ايهيلعاعد '

 سنحلا نعت نماهوُشْحأو اهوسيخا ىأتاوضآلابا ايوا و َنيمَص١

 سانلاّن مليقو ةصاخسانلان م طالخالاءانعآلا او تاوصآلا عفر وزو طغالا ع نعود
 م ا ه» < دعو 6 توم )9 ||

 هديسن الاف دي أو فاهكجل مفاد نيرا الامد و ونءاهداووبهريغو

 ٌقعيامءار هلا واهلا نءاه القنا ند ا'ءايلا نءامأل ف الاب القث نال سانايا انمكح

 هلع كلوةكح هيفْنكرْفا اركب :ةارقلا قي وع عسب امل الا

 الثمدرمذد بر 8 ا شت هنينع مسهلاثمأ نمو وعن منونلار سكان ني نءدقوأ يسم

 طاخف طال ا اهعمذخؤود لب الاّلا 00 وراجف ةينعلا ل صأو ىأ را ديجي ناك اذارج رلا

 نبالاق .سدحلا اوهودعتلا نمة نعت يعمق هر لبالا اهب مباعت غسمشلا قا ضع ا

 بركس اريعبلا هب لأمن مةذمس هك لويور عن م طال خأ ةينعَتلاو ليف ىلع ةينعلاو مدمس |

 رج ا

 فك اوتيل نماهار ذعر ىلع د ةينعوأ ادقعم الك ناك

 وو 7 05 5 ا ”<.و

 نماهلعقل مث ل راك ىبح حطت مءاملا نععأز ارش نوح عسب رلالابت يالا لاوأ ةنعلا لبق

 دي الوملا) 0 رغم ياي هيط تاق بحول بوف

 ايتن مه مر 2و مه ءوث ١

 يا بدلا لو 0 سمشلا فعضو:لوبلاوهليقو اميز وطول و ْ

 ةينعلاو 0 ا ||

 2 ه-هو د

 يعلو ا لبو 00 ةينعلا أر نستلم

 رعاشلا لاق سيك لوطاٌةيْنَعت يعم اهبلطتلا ْ

 9 0 و

 ةقعيبلا ارطق نمنع #7 ديلا برألاءاودىدنع

 ةمرلاودلاقو

 عيتقانشكو لوم *« ب برشة معاها فذلك

 نع هاو هج ول ءانعأو ودع سولااهحارءاسسلاءانعأو رعبلاتثأ كريما
 دشناو ارعالان يا

 اهتؤرقهنتت ”ىخاجتبحو * اههحوءانعأ رشح رااتخأ

 ري ا
 1 د 0 ا ا ا ا



 ةضسنلا ىف اذكك نشاولا رق
 بيدهتلا فو اندسةدمتعملا

 هبتك ها رظناف نينبأولا

 ا

 مثع) هايلاند فرع م نيملا لق
, 

 لوط نكس بان رقلات نع مكحنا فو اهّوامّلاَساذاوننةرقلا تتلاعب

 كنها للا لاق

 هدول )و #هم اسلم 2 هم فوم

 لشلشو ذوودغب قيرود 5 2 يرق

 ا ةقكلاف وتلا راو توتو نم أتوب 16 ترش لاف م ظانلد .رظاف كوري

 | |ىبد  رطاتلاوغو نشوان مدارات ثان ىرغزالا لذ 1 8

 لاقل ئاسناعمدو قلوروذ
 - 2 دى- هادم 3004 0 018 ف

 ناعهسأر نممداهيذن ىلع 5 هترهمتايلازةمأ تأزم

 م

 4 1 هلع مدقق 5 م«. م عوو "هدد هم
 9 قرش انما ميه لاقو راش است ترد 00

 منع وم بعمو 7864م 0 وو مو< و

 ل هرسأ انا ة يشعل ةينعأ هنشع لاف رم . رسول لدا نواعم هولجرل معلق لوم

 ارق جب 2_9

 3 ا قالك أى نأ ى أ نارع دنع نيالا افدقااوق اثيدختافو ا

 ( قئاوتلاتهديسنبالاق "ىلا لينك دع“ مامنالوقي ة يسن ل هويام ةدحاو

 1 5 ناعم . تاو ْنسسراو لاَكا عر ترص , الق نإطن نم الءاسنلا

 م 7” و ء هم

 0 ىققؤابنعوا ا قراقو“املا دق هتناغ

 دنهل امين هيلا انما نش هنقلعتب وهل امس دنللا انهفرمالا

 | نام رو راو نوكيا امم انعم وكب هئر روقالز وافل اثر راولنم

 1 قع تلاشى انوع لدرمياقا لب ىبللا لوقد نمو ناَوعُموسنوةانع موقو
 : | عواد نمآلا ذو أس ارأالولافقالا اوفو عنادا اوملظأ رخ[ثيدخ قو ريسالا

 ا قالا لاق ساعي ردا مشن شاك اهدي
 نى - الإ هه

 توصى ااهدعاومْنِمَدل 5 هي ن وانتحاح تأت و

 | ىرقوملا لاق راّسالا فووق ؟ءانسفووُأتاقذاؤلام قي و راسا لاقي ثيللا
 ممم © م 1 5 02201001

 | ةينغتلاو َِمنَعو لت اوداسا ل مهما أ يبس نالف مف علاق

 ثد ودون لاق س دا
١56 2 

 اها 7 0 باكر 5 0 وهتاعرذأن مدعسع سم

 َ وح ني ةدءاملاف و

 8 ين ىلا يعور هلل )و

 رافال ننام 5 همم دن باص باتع لت نأف



 مع (انع) 2 ءايلاو واولافرح « نععلال صف

 629 دمع دس“ - 7 ةسثو

 ىلعا اوفرشأ اذا ىعم هاك رتديزونأ ديدشتلابمهيلع تيِمفىرقورعشلا نم ملا هنموةيمآتِبلا
 2 هدا

 قدزرفا لوقف ثيل نأ طضج تر قو كرها لاق توملا

 تاقفامناو مات 1 ىَملاوْو فاكتب

 أفعل مهدَسألككاذاتناكبرعل نالر ري لع تنملاا ذه فيقدزركلا] راك
 اهنريعتْن

 رع ”ىنارعالا نبا ثابا رلاثاتتفاملا ولاقت هلامةرثك, هيل ءر ضفاف هاعأ وداع نانا تءاذاف
 «©ثمس .٠ ته وود و

 ةضوفته ملا ع ومانسبرلا َنيبةاشلا لثم فانا لكمرمتْنباثيدحهنمو دو عَصَحاذا

 نيييرغلا فكو ورهالريسفتلا 07-5 ولاق هذه ىلاو هذهولا لَ تناك اهتأدنرب هذهولا

 لاقو ول ىلا ذها.يسسأ ماقول ولذيذ لامن ةوق تمول

 لابن معو سانلا َنملاوطلاءامتآلا لاهو قرع هنع لارعال نبا تاس سابعلاونأ

 لاك مولا تنو ىلاصت قارات «(انع) نافور عمنا توليد
 «و< 002 ,ه

 دهتساذاهشيقروهتيبو هيدي ٌعضودنااضيأ رك ذو هتك د ديصمو ولات

 0 و دس دووم < هد اد م29 ودم «# همر

 اونعؤعلات ونعو كدعطأ وكل تعضخ كل تونعلحرالل لوقتنأة ب رمل نعم فرع عدد

 ةونعلاو عل كذلك نم ميالاوناموغوأ قل مضانلكليقو هديسسبالاف 20
- 

 7 و هس مه 5 5 ةهم تو 3 50 98د

 ليقود ءوبس دةعدرطيالوهديسنبا لاق اودع هتيثأ باي نمار ارهقوارسق ى أ ةونعهن ذو رهقلا
 م < ع

 اهلهألت وقلانقلاوتقأ ةومعةدلبل امذهٌْتَفو ةعاطربغنعو ةعاط نعىأةونعهدخأ

 قو ةنودوي ح رخ ىلعاوم وص نكلو اهي كاس ىرع 2 ”الاةدلبلا تضفو اهيلعاوُبلُع تح

 حطو لوم نموهيلابا ل ةبقواروقك أون ملح اثيدح

 نبا .لالذالاو رهقلاةونعدالبلاَتَدخأو لفن ذيو عض هبدوح ألان اكه نمترلاةونعلاو
 25 9 000 15م مدع هد ةودو#ص مع

 دو مارك اناحلصء شلاح اذاانهفوتعوعداتعو ارهقءودلا د ا اذاؤنعب انعاارعالا

 لست عنوكي وقدبلع نوكيترع ركلات امال اوقىرهزالا لاه ةدوملا ضب ونعلاو

 ويك اف ادشنأو 2 اه نمثةعاطو

 م سو نت ادهم سن يهد 6 رم # ه-

 اهلاقتسا فرشملا يرض نكلو » ةدوم نيرو

 نرسل تنسو كاهن ةوقف شفا لغو لاتتقالب ةعاطلاو يللا مل

 مدوأءام نملئاسلا ىناملاو دسملا نال و عضافا ىناعلا مثيهلاوألاقو ومالا ىنافلاولات
 مه نب 3 - 1-- - - هيي 10

5 

5 



 انا : 00000 (قع) ءايلاو واولافرح « نيعلالصف مع
 م

 هاَهلانلذف ا ا هلاق 0 ٌلوةلاوىرهزالا

 كيا نفك -

 ٍلظفهقا مهني نأالانو رطب لخىلاعت هل وقل اوقلا اذهىَوَق ع و هدحيتمأال ]ود ةقصد

 هلالي ىذا فيك الا يرملامالكق كور ممول 7 اللاوماملا نم

 و هد

 لجبوزعهتاتافصر ”اسكلذكو هتفص فيكن الو نموت نع نمل اما َك |موبل وزع

 طا

 | قاشمن ماش رناكنيأداوقفدالو لاف ءودمعَم سداروصقم ىع ىفهلوق نع مريثالا نبال اقو

 ْ ٠ شرغ ناك َن أر دَمَتلا نوكمف» وتو هللامهينأ» نأال نورطتي ل هىلاعتهلوق ىف فذ>[5فوذحم

 1 | لاق ميلا ةَمنكلاةباصسلاةسم اوُدَاسَملاَو مالوم ءتاكوىلاعت هلوق هيلع دوار

 ْ ' نك ءاتسلاد ادربدشأ لوقت برعلاو لفحلا طق طف لومءامّقأر هىذلاوه مهضعبلاك 1

 0 008 , ضعبو لاء ةَقينكلا ةعطقل نولو» ولا اجت لظَتدت ءاهتبغ قادت ع
 0 00 مُكيلَع عنا موصأ|ثيد 3و اًعماحامسا هش / 7 س ل هلو سه -

 ظ

 3 30 معو

 لاسا.ع ىشلاب و هستيؤر نعراصتألا ى عا امهيودلاحىأ قيقرلاباصَسلاءاملا

 للويوررابونداسا وىرهزالا لاف هلم حبب ىعشو لاساذا ىلا

 ”:ىارعالا نان ع

 قيِرطْنلْلا المتن ماهب * نيل الاب عم
 5 تطوي جنا ذكواذكىُتيَعلاقبو ُل ا ىفي وكلا
 ا و م لام انستا أريغ هراخدب يلا اَتيعَداَذااُ' اشطَع

 داو .٠

 ) لاق ا ياواد ومار زالت 57
 ةدو ةس ا سس

 ا ديعسو:أ لاق ةسيملا مسمالاوهراتتشا 1 ىقعاو تافاثالُث ىةءاومءاو ىعيْستلا ىعو

 برعلاو هت كلذكووايتغالاُ ةوهودن ا ريغلافو هنادصقىأءاسقءاهسسقا

 لود نممهئمو ىَرْخأاولاوةرمنيعلاةزمسهلان هنوادبب هللاواموهقناوامأو هقاواتعلوقت

 ىلاعت هلوقهسنمو َسسلا يهالا يلعب و "مث عملاولالَصااو ,ِملاَو ةمعملا نيغلابهاواسمت
 مسعو © هو سد مهسضسثو قم وع

 ثددحىفو اًسييلتهيلعهسلتف ايش ناسنالا لعىمتنأ ةيملاو ذ ذنموب ةايثالاو مهيلعتيمف
- 

 و سهل ى وِ 0 م 8 بءءوه

 ىعمتدمجو د اع ال ىتح سييلتلاو ٠ ءانخحلالاوةيمتلاَ م قارون ىلعني# *الةرعهلا

 بلخلا



 ماعم (ىع) ١ . ءانلاو واولافربسا « نملاسصقا

 هدوود

 َ ىارعالايادشنأ اولا ى ريغ صل هن "6 ينوه ىرهذالالاقوالتمَبِ طخ ناداوج ا

 اهلالطالاَنلعيفو مم « اناا
 دكصةريهطلا اقماع اذاراهنلا ف دة الصلا نعلسوهيلعهقلا ىل-هقاأو دوت شيدلافد
 قبح رت اناللاو طلاس الا نانا قيالو مل ىلع أ ريغصت ا 5 مو

 مسساوهلاقيو ىعالاكريصي هنأ اودارأف س رمعشلا نوع نمهيشع "العتأ هايج ارح اذش :ًاقراهلا

 مع ايس

و هيلا تقلا بسن ملأت موق ىعراغأ فلام نمل جد
 رعاشلا لوق

 س69 سم هو وسوم 7

 امهم هيسرك عاصم 5 ىبناك ام لهاا هبسحي

 «ه- ه؟

 هنظدعبن م لهاجلام] :اراذالوقي نبللابطَو وقصي دعبلاانه ىملاناكنف دمع نمهيلارطتاذا ىأ

 نان هيشوهدب زون أ لاك فيثكل !|لدقو مع ملا تاصشلادودمءاجلا و هضاسلا مهما

 1 ول ني دمج ل /وقهدهاشك هرب الاف لابملاسور بكري
701 

 لادم مرتاوتلك 3 هبال فالأ "يح اذاف :

 قدزرفلا لاو

 اي ةراىديابطاه يود 8 ةعيكو سيزر لا ارقذو

 اهئاجنمترفسأَرَُ لامك هما

 قب ةراوه ل يقوم يكل لها مديسنب لقد + اهجامعنمّثَددا « ىورو

 لاغملا عَ عطس ل وسام قار ىذلاوهل-.قو ضيبالاوهديبءوبأل اكو دوسآلاوهلسنقو
 نأ لبقانير ناك ن يأ لس .وهيلعهقلا ىلهىبنلل لاق هنأ ىلذقعلا نيرو ىأث يدخىفو ٌةءاسجهيدخاو

 و ِء ءاوه هقوقوءاوحفتحت اسم ىلا ٌسرالاوت اومسلا قاخي

 ةراحن ب ثرحلا لاقو ةودمعوهو هُرعو ىدضالا لاق نامسلا

 ا بن ممم معا بعت درتنونملا تاكو

 امل !واتاغا ودرمعول لا فسكت اب ممل هذا غلي دقدعاشت رافوهلوةب

 ىىملامأولاه ءاملاكلذناكف.كىردّنالو معلولا برعلا مالكى ءثندحلا اذنه

 هيلاور يلو ميهلا أن علب دقوىرهزالا لاق ىن فش دحلاا ذهن موه دلوروصقفرشبلا
 وللا هكردنال م ٌلكو لاق 1 ويطل ع عى ناكهناهظذا وثيدلا اذه راس: ىلا هنأ 4

 3 ه<

 لاق فلا مداخيل وق هكرذتال ثيح اكن !ىعملاو لاق ىهتوهف لوقعلاب

 ع هدد م

 تسمع سلا



 00 (ىع) كايلإو واؤلافرح يب نيعلالصأ ٠١ مم

 هلوقدنمو "يشلابةلاهللاةءامعلاو ةلاهطاوةلالشلامبُديرب جملا

 ٠ نزول هامل اهلاهبةلهالاةبامتو ب اًيسلا نعلاجرلا تاع
- 3-4 

 00 ةبورلاف لبا ل ساامنأد 111

 مهمات ب

 || 0 وامس ةضرأ نولناك » اغا: تكد دو

 1 ١ لاقت مورق حم يلف ةيداتسارأ نمسا |وقو ذكي بزودي 97

 ' | لفت ينوقك هليقابملابانالا هيغلابملا نم برضلا اذني نوابانقو رومنس

 و أ دافعا ةَسيادتيامد ءرهزالا لاق ربنأو مدقف كلذ ىلا هنكل لئاللبلو لغاش

 - ىوث 5 11 0

 ا انهل عمسأ لولاك ةسممةدحاولاوةلوهجن انوضرألا ىاسعملاو هيف د هبال ىعو ل هكدا

 || ثيدحلافو اضيأءامعألا هو ةرامعرت اهب سيلتا الاسَعالا نيضرألا نماعلاو ردحاو

 ٠ عضوموهو عاق "نامي لالا ةرهجلا يار 5 اعلانات
 َ هضا دك

 ىلارعألا نبا ارق أولاك يفيد أ اناكموةيماعوم ايت صرأ أو لولو ملا

 ٍ وا اقع ملا »ب هن يشم
0 

 ف

 0 ا ىفئذااامأو يوب درطاادب 0 رطبا كر ؟معارعالابالاق

 || تدخأاقيرطّتلاضاذاىأ كاديلاك ملاقفانتسذ نمار ساس ثيدح

 ظ ىلع كابس اوناك ملا له أ نالكاذؤ نال سصخرام اووي رطلا عمي تحج روهتم

 ْ لاقيو انتسذ ل هأن مىأانتمذنمهاوقو رجألابآلازو كلف طرشي لاذااماف يلع اطرشو كلذ

 عملا عيشي ناك هذ 1تد هدف و هس أ نأ ]ل ل_بقهتلظىفىأ ١ صلاة بانت هتيقن

 5 ٌرسةَباهلاتَعْأف أ نأ ةكضومص نبل لايم ىفأ ميلا ةباهت

 من ريفائاعلو سمشلاضاَي نسبعتو .كربدقو سانكلا بطر لا يلعْدتشا اذى لتلا نأ كلذو

 نهى 9 "لنكن ح ل 1 1 ةَرباَهادَ ًاوهلبقو هرصيب ال سانكلااهسفنب صب تحورصب

 3 زال ماتش تش فراهنلا فص ليقو روتانا موقي ني ليقو لا فلاقبالو لش

 ضع بكر زعموارقعم لسبقأف ب را فق ناك دودج ري يقوهنع
 سعف ا عع و

 وهفهبرع ضعي ممارسوهو دع نمتءاسلاءذهديلع شما نمي لا زحل اديدش ويلان

 ناتليلعسضوملا كال نمدشب وم وّسبلاا ارداف تسلا هرشي انلاَبآوفلا ,اهت ىلا م ارح



 6 (ىمب). .. هايلاو ولؤلافرح « ننملالصن
 ىتلابولقلا ىمتنكلوراصبألا ىهمتالا اق ىلاعتلاق بأعلى عد ربهمَدهباَك ىف ىملارعوزتلا

 د هذ 00 و

 قوو نورصبي اعل سما ةلرتفرهاعج لسشملا ل ءوه ىع مكبمدىلاعت لوقو رودصلاى

 هللا دعو لعل ل دشؤقواخل ا اهنعز ياتو هدف منيان وُ

 ى هرهزالا لاك ب روعي نعام هالك قياديا بقر جالا لباب نايغألاو

 نم هقاوذوُعت يدلل او ليلا ولبس ايلااضنأ ناممالاامهو لمسلا ىغآلاو ليللا لاو

 5 اند حاذااممنل اوأد أدوا ن مناسب نحيي راو ليلا امه. نيالا

 1 ردن دأث يح ىشك وهف نبأ ىرديالىذلا ى .عالاك ايشناننألو اًعضومنايقيبال

 م د كلر عرقالو , ماشا كباس ىرئبادشنأو
 مهزدلا ىلءىدلا د و » لا ماذاَق ريشا رب

 أم نيسرتالاو * نيسيعألا لاخلا بهو
 ءايملاو ثوملاوركدلا نامرثألاو رانلاول لا نايمتالاو نعاني 21111

 كو كذبك يلا« جابوا هيليوم

 بكينا ىو. ىمل نمَتلاعَف ىهولالضااًباَملا هاوس د بمآ ثيدح
 2 هءسو

 ةسيعة ارسل ءاه نمثن دخلا فو هلَتقن مري ىأ اعل تقو ا هس#وعتع

11 

 0 عم مدس 22 هس 2 و 0

 ا نةليعفوه ةيلهاجت "مق ليك لف ةبصعمل اوعي أ ةبصِعرصي ل

 0 سم 7 هه 0

 يجن علب ند لشسو نيل ماي, هشعب ىو يلا اتناك
 مهل 2و

 لتقو * قلاب راك فازه مما انكم اوألاق هل وام نيرَتسنالةرصعلل ىتعألا يصألا لاق

 لاو رانلا فاه ةوَلا يلا ديزووأ لا اكلها يلوةبطمو يب

 لاق ,ةلالّلا ليقول يملا قوتبَصَملا نمشي *. ةبصعلا'ءالعلاوبأ
 .-8 د وسو 9-

 ةَيبمَتومالئل ردد رلاثيدج هنمو فب حاص نعي * ديلاةيملاوحادوديأك د كارلا

 ةءاورقو 0 دوف مينو كيم اي فان مشيدا فد ةلاهجوتنْش نسم ىأة يع
2 

 جلا نم كيعفرصقلا وديدستلاو ريدكلاأيملا ةقروتاطاب ديشركت رف
 مع 8 رم

 ودع ههساك
 ةهىهأ لب ديو رهو صصقلا نمىصبصل اولا نامل

 نفيا طك وريح الاثن دخلا قو ةيدلاه نق ستان لينقذ 98 هلئاقنبنالو
 و َ 5١ هس - 5 0 - هب 5 - ا ةض .م# : 7 5

 ثد ًاتءامعلاو :ةوادعو دةري_غنم لاه جى ةنيغضري_هقءانع قامد نوكمونمانلا
 - -. 5 . 1 5 7 < يي -. -

 ك0



 خلاتوملاهيلع ىعو هلوق

 هطيضانلمدقتوانهل اوصاال ١

 تاوصل اوبصنلاب رسعةدام

 ىو ربو هلوقو اندام

 يباب توملاهيلعىعو

 لا هينمع عي « هقيرط
 اندمكحتاو لصالا ىفاذكه

 اضي ار مسعةدامىفانل مق و

 ىسعيهقيرطفأي ىو ريو
 رظنافانهام باوصلاو ةئيمع
 ها

 (ىبع) ءايلاو واولافرح * نيعلالصف 0
 -”ه- هع

 نويعلا تف لا قيال لالشلانكلا هيلين كلذنال هلى عأامهيداراماهاعأ اممهلوقو
0 

 نمتودانيّدنل وأ تمل وه :ةذيلاعت هلوقفءارفاالاقو هلم دم الدب نزييالامثالداع اه

 وهف ميت دوه 4 أرق 5نمى تاما و موا ىض مر شاسع ااه ًارقديعيناكم

 رو ووو

 لاق بي روُدرومألا هذه كاوقكرذصمهنال ضرومألا هذهو ني عصحالا اذهلاقي ردم
 ىو 2ءد'ك ع هوه ع ىو < :

 قتال جدوي يعل جدد كارما بع سانرخ تاره ءأرق نمو

 «ممو 1

 فورم قتلو 5 لقت أوف ومع "5 تكل لاقو ريمتلا
 ه هدم

 دنلاو هب يال ىذا كاعلاد 5 معد امعن ءىنكلو 0
 ا

 دا 5 . ب 0 هم

 6 مو

 ا ةيؤتسامللا يما ادد | ًاوهديسنبالاف

 2 هس دك 0 2 عاق هع سم 6

 بونموباقعلاءارعك ننس 8 هقيرطقأي ثوم ا هيلع عو

 قع »* هقيرطاواشولا هع عو 7# قوي وشو نكد ةارهن واتس تؤم نيب

 ١ بأَقلاِرطَتباهذ ىعلاو هاج أَلا ىعلجر وِبلقلا ,عاناك اذا يعل رو هيي

 لعوهامناو سوست س بل نال لاعُا العز قيال ادق فلك قش و رفا لذ و

 يصبلاو ىمعالا وت يافو ىاغت هوقو ةهاسلاونوللا قو لوهان لاعناو لما

 اني نيرفاكلاو نينوي درضلئماذهح اجلا لاق رو دورك االوٌلطلاالو رول االو ٌتالاالو

 ظ اللا الومدشررصبب ىذلانموماوهورصبلاورفاكل وهو قس نع ىهنألا ىومستامو ىنعملاو

 : نذل قل باعصأىَوتيال أروح الوُلتلاالوىَدملامونلاوتالاللا تانغ اروذلاالو

 رعاشلالوقو ماد رس مهنيذلا لطابلا باح الوٌوَملا ن *لاظ ىفمه
 ه7 < ة -

 ايسيئيكيا هيأ لسا 03 رياهب نبش |نينثالثو

 .ىاعتو ' !راهدستي حلاو 00 لج حدا ىنعب

 هلوق ل .ثموه لق ىَجن أ ةماييتلا مويدرمشخو لاعت هوقو ِبَقلاونسعلا فنوكي لا ارهظأ

 سانلل سل نالاهتلا ىدتيي هلال ل وأت وهن نع ءىج أيتام هون يمر ارش نهتو

7 - َ -- >- 

 ايرلاق ىلاعت هلوق فدهاحم نعى ورو دءوأودعوو 8 و نشدق ةولس درا دعب هلأ ىلع

 ه م موس هوه 9

 ىي لاقيه يول لاقو ابايسبسنكدقوتلان ءىعألاهاريضب تنك قر ىهأ ارشح

 م وسدد

 هللا ذالك ولاه نومك مودم ع ل برو هقيرطلدتملاذاهقير طهيلعو ىمتو هدشر نعتالف



 معو (ىمع):  ءهانلاو واولافرخ + نعلالضف

 سد هدس عا هس

 ىامعاو ىأوهف ى دليل مورا نورس بهن ل(

 مساس 3 راف ماههدا ماه ديءاهذاوذحا وذا رأي
 مهم مدع ادلع

 1 الاءايلاةصتف ىلعةريخ“ ل ءايلاتندقعا اهدا ام لعاباعا انتا نيل امس الاول

 رغنالفىامع ااوأوةي كلذ ا ا اهنا تراصف

 همم هم هم ا 9 سب #2 ماس

 تمكىحنيعلا عومد لا 3 دان اعتل

:- 10 

 هديسنبالاق ةبعوبم ارفق فتق نفس ىكمقةئءامأو ةيجوايع ”الاو معو ىو هو

 تال ةدح اولا نيعلأ ىلع تءئلاارزه هقبالول اي ماو تأ جر ثيللالاق هب ووينسهاكح

 ل ا

 تانى مولا ٌتاَوايمحانو ناو حنان اسحاو ءاديع بيع لاقباميج انين

 وى هاو سو

 نوم موقو "لعق ىلع ةبحو ناؤصلان ءةيجةأن ماو كلذمسن نمير أ ىأ لح رلا

 ىناكن مو لجو زعهتلالاقو قوم حلاو و ,عأىلاةبسنلاو مهلهَج أم معرف
 و. مه

 نعاني يلمس ٌالسلْصَ وىعأز رخ الافوهتىعامذه |

 اليئسل سَ أوى ةرخاأآلاو ميقا مكي هانم لالا منيف عبو عاهد هى تاك

 ا ىلع نإ هق قدازرالام و ليعف ةولعافّْلك ىوولاق كملف اوه اولاقاذاس مراعلاولا#

 ىف هاولوشبل تروج لشستنعنا لعوأ تفوت ثم تان لعكس اذاففرخأ

 ىسو 7 هع « ود 2

 ايغانيسعلا ىعب دري لمنال ىلا راسا غاولاق كستفرر نس او لتمر دك اوشا

 نيعلا قهبم ىعاوهلايالو بقا فنالفنم اد واخلا عقلا ىلا ًهئاودبرأ

 شسوي وادق ولاقر رك ف 1 7 اهفف 11 ارتءا 07 و رجس أت هذم لعءابالمنأ كلذو

 ان

 قنَعو قو و علوُعذقانال ةرزألاوح رخالاو كلا ىلا ى مزين لوقت نين وتقل

 ناك امىلا اذه قرا ئشب د كلذ نسلوءارضلا لاق رفصالو الوب لونا

 نالفل اوتنكنأىرتالا هو كلا هلق لعل فت توكفري ولة لفة فذ بخش
 ب ١ همسه

 ادهنيسع الا لوقت ال واخ عتبي زي دلأحت -واذمانق لعدن نباذمايقّت الل ًأونالذ نمْمْوفأ

 هل امك 5 داش وهو رف نيوتن يه اذهل كن يع
2 1 

 ه2 وه 8-وع م7

 حابطلانرسوهنض_ًاوامؤل قم الأبل تناقل ام

 (ريشع غسان برعلاناسل - 42(

 لان الف ىاعااولوي ل هلوق

 دقعملا ل صالا فاذسكع

 (كلذاو بيذهنلاةرابعو
 ىلع :وةعدم ىاعااول و

 ىهلكاذهىرجوزحلااذه
 لوقي نأالا بابل اذه ع مج

 ماهدا ظفا ىلع افلكت ل اق
 ها لا نالفىاعاليقثتلاب

 همجصم زينك



 لصالا ىفاذكه لداحهلوق
 ها ررحو

 اذكهتأ عا مسا ىلعتوهلوق

 ىفو ”لمكتلاو لصالا ىف
 ءاملارسكب ىلعي سوماقلا
 ها رظناوةشفلا

 اذكعلااضيأ ىلعملاو هلوق

 بتكو حاعصلاو لصالا ىف

 لاكولاقف ”ءلمكتلا هيلع

 رمسكب ىلهلاو ىرهوذ لا
 نمةيولحلا قأيىذلا ماللا
 سرفاضي أ ىلعملاواهنبع لبق
 ارعاثالا سرفورعاشلارعشالا
 ىل_ةي لولو ماللا تب ىلعملا

 مسمانلا ىلع لج ا ناك اضبأ
 هسينعم مرتك ها

 .(الع) ءايلاوواولا ف رس *« نيعلال دق قتل

 : | نماع رقأو بئارللاف :رشأوةنكما الا لع اارأ لس قودابعلا نمنيطاصلا لامع هبلا ف :/

 أدحاو هدانا واهدابشأونبر رس ة كح ناكر ملا وفور ابر د ”الارادلا فهلا

 | لعأ قغلاو د ةورتلاو ايندلاففرسشلا لد الاولوقي نأ ب رولات ةورتتإل نهدض وأ لاذ

 أ اذافدالبلاّىاعأ نواز نيذلا ب رعلا مالك نويلعلاو نويلدم اولا نيعضتما واك اذاكَنيملع
 ْ كرو هطختنك اذ فاد قت ةةساكل ذل و نوير هقاهلفاسأ نول اوناكم

 | ترهطة ارم اْثلعَتو عضتنااذاالْدُس بهذي لواوأءوءالع لج رلا به ذبرعلا لوقتاريثكه يلع
 2 هو مد

ننمْتاعئاملاجنأ ةعسمتثن دح قو اما
 ل اهباطلنتف 5 اطلت تو هوس لل هقو تاّسىأاهساق

 ْ الاقامات لوقنمدوكب أذ وح ولا ترهظوت عفتراىأ تااعت ىوربو

 | كاس

 ىلعتو * تأت سافن نملعبتاذالو #2 0 تاسواهساهف:نمتح رَخىأ

 هلوقامأق مسا لع و اهنمّقافأهتلء نم ضد درملا

 هسورل # هع 5< سمس ©-7و سا ومب سو“

 اياواعماقلخ نأ ارامل #3 ايايعي نمو متن
- 
- - 

 2 1 هنالنوتيلامغاو ةكردلا تآأملا لص وةورضاالا كرست رن ا ةرق ىلمعب نمدارأ اف

 همس 7 هو

 ١ | َبسئاذاو لعب هباوص كرب نا لاق لسجر مساس لي وىر ومحل الاف فرصا

 7 ةناكنمالست هو ني ىلاوبسناذاو كاوا هنعدتاىنير بلاط يلع الج رلا

/ 

١ 

 1 فضلا اوس و 1 ارعالانب ان ءىورو دولا 006

 -و 03 و ل

 ىلعتو مرسم نامت ويرد ا ىف مابا

 ريثكلا لام هنأ اضيأ ىحو ىماورلا نعىفايدللااهاكج ةونعىأ ولة ىلامدبأو ع مسا

 ىوتملا لمط لوقو ءاقلاب هلءاعدهنأ ىدنعوهديسنب لاك هدعب قنا ىاهيلعالاملا

 لتعم ماعاد »* ُُ هيله رس موانع نحو

 ْ رصف وأخي غو آلا فرو موضة الةلاقب انيعةزمسهلا لوف ىو مدارأ ًأامعا

 كَيلُسَس ابنا دوام و رعا شلارعشألا سر 7 5 مسااضيأ عملو اا ءرف ىلةعملاو ماا مع
 م2١

 اهيفلوقي ىلا نهوتبديب انش سرف مننا ىولعو
 موعد هرم هوز < 0 9 ةءم

 اكنامّرأث ةلوأ د ال د 0 وار

 برعلا ليك باو تم ترف رنا وأعود :رهزالا لاق ريع نب فافش سرق ىلع ل-ذقو

0 



 سك (الع)

 لاق الا م ماسلا قسما 000 0 نخب

 قابلت اؤ تيمكلا لانو و 5330 و ورلد ةيلعلاذخنأي
 ي« ةماو 7

 ر ااا 03 0س م

 قا فاو وئام 500 7-5 اي
 ها د د

 ريسل ورمل هر ىأ يلد لاتيو »يمص العاهل أ و لاك فوشيا

وعو ةيلاهة فص لحب ورع ضرقةالٌةلاو ةقئافةملع
 ْ نص نعم ىذلك قوصّشلاو نمسلاىن

 ةفرطلوقهرغدشنأو ىلانعللا ع نتمنا مفتر قع

 دوم فين[ ليج اك + امهف امهيف صَل لون ادّصعاول

 نمنوكبناماف مسا ىلعو اناني داك هن سماعلا نعىنايعللا ىحوأ

 هم اص

 جا و رايدعصيهملاةعباسلا“ ءامسلا ف قعةعاسب نوبلعو 70 و ١

 فنك ل ئاقلالوقي .ةنكم كالا كتاف ى نيل قلدارب الاسك تدك لارا نينمؤم لا
 مص سا

 هلنأىلاهيفن ريال سي كت بياداب رعلاولاق . لاسرلا عم نماذهو نونلاءنوملع تح

 فورعم وظن قون نوهونويلم كذنم نونلابشتؤملاورك ذالا فاو نينئاودحاو نما
 ءاهبتلاذاناأاد برتنيسق مة سقم انجط أل وقتا رغلا تععتو لا ان الو مدس و

 1 دشنأو دحاو

 انيركيأوتاصيف « انحدار ودق 1
 َرعاشلا لوقكاذكو هرخ يال لادا رأهنالنونلابعمف-

 ايل لولا دعب راصعالا اهب * تعاد دقيهاذلاتصتشأف

 زعول> هلق ف قصماوبأ لاك عاشت رادار ويل لذكو دودي راد ةرطاادارأ

 ىلع هنال عاب ارعاكمم ءالااذهييبار ءاولاك نويل دام اردأاموتنكم' الاى لع فى أ نييلع ىف

 بيلا ةسعياسلافسلا نويل ّن ا ارو نورت عذ هوك اف
 22 ا

 «ت © -  توس

 كالا بكوكل نارك يلع هأ نايل نبل لو هعمل همنا لوقنو

 | شكلا ةكئاالملا ناوودا ساوهليقو ةعياتلاءانمدلل ان وباعربثالانبالاق «اعسلاَوفَأف

 لصالا ىناذكهزملا ىههلوق
 لل )وصالا ضءلىف وز_مءلا

 هأ رورو" ى ه



 (الء) ءايلاوؤاولا فزت .« نيعلالصف 22 +++

 ] ألكذ لل ديزو أ لاق اًناونعوةو ع هستودءواناواعو ةنولعمجواعلاسقي و .سقأ اذه سلع

 00 دشنأو ,ناوثءلاوهومنمالعام“ د
 7 : ه7 و 7 هه

 اناوثعت كح أىذلل ىنللاهتلعج ٠ ٠ اهبتدصسدتى ل نودتحباحو

 ظ يهتالالا تيرا لانارثعمن هتراصنعيرأتلاو 50016 ةكو اسس هلت

 ن وهدتعو ن وسلا ىلا ل دعو كنعأو كلعل ل: مةريثكف ورح ىفدونلانمماللالدسنب زعلا

 ظ ليوطمضداَع العون الع لج رو هريسفتى دمدقو نودلانمةلدبمهنف ماللاٍباكَلا نوع

 دشنأو يلارعالانب|نعةمشج لي وطنانلعةقانوناهلابىئالاو

 نايبلاك ل هاكلا ةروبْسم 8 نايلعتراوحْنمدشأ

 1 ُْي وللا نايلعلاو باك رلامامأألا ادب ىرئالوسلا ةعقت 35 نالوا لقد

 8 نايشع عابضلا ذالاشاعاو فيسعتاذسهى :رهزالا لا عابضلا نموا لبقو عابضلا نم

 . |[ وه تالا لاقو مضض نع 1م لذ مد_ةتدقوأمال ثلا لدب ]عج و ثملل اهفصعف ثلا

 : ْ ا ةرشكلاب تاس هيما قعايلاواشيأ هنيرهجتاَبلع توصو مدضلاعدقلا

 ب ٌؤذونأل اق عشومتبالعلاو نوكسلا عمتونلا امتيباشعماللاءافنو

 اهراَستخا لاننا سوت « درافتبالعلاب فشخ ماك
  أوهاننا ى ل ع فيرصتمالكلا ف فرعنالانأ كل ةوواو نعلديةيآلعلا قءابلا جنا لاك

 1| اهفرثكيآمم مالعالاو الع ناكت يح نسءايلا ىلا هنأالاةوالع الا دن اكتف و ل ع
 '..[| لعب سيلا ذهنأالا ةمالعل اريظنءذهف ةباكشلا اولاقدقو بمحو بهوكنف الخ اورييغتلا

 | هقالوسرانٌدِيسْنئَرشلا ىداو ةسيحاننمعْضْوَموهرْصَلاو مصل لعل ذث يدا فو
 لاك هالعو هبلعىوقئشلا لتعاو ديمو وبلاد مؤ وميلعهتا لس

 5900 الا

 2 س ه سد

 اهداعيترلتعا نمتدعاسو 1 ىتلخ ىنلصأ ملام اذا قإ

 رب رجب لاليدإو ضعبا فار ءالانامدشنهلوقؤ هني ادلع اهات لاخي

 رسولا رك نسيماساةتدب .٠ ٍلَتعل يق مويفإ الرمل

 يقنيورت وليه يلو ُكوقلاديدشلابلسلالسلاو اردت لاع ٍلسلاعف رن
 وع 00 وذ

 هيلو لبالان م لعلاو نيقوونبرتىداهالارطمانلطو نزاموربنعلاو ميو

 رح ٠ الاو نع الا بنام نممَبعلانل يا مهد اناس ةقانلاو ينسوا

 كَع



 8ك (الع) ءابلاو:واؤلافرخ نال

 عابر ىلع رلا لمنال لاب و امالغف تنكىأ عز لا نالف ىلع كاتس |

 نأ نودي دوف توكتنأ والفتح رئاةوالعف نك لاَعيو 5 ودحر ٠

 لبق ن مى سم لبق نمت ةقانلا تت لاَعي و نحن ارشحولا دحيالل ديصلاَّت - ةنوكت |

 7 ربان ممايصنأةعبسؤاسرافاذااهُّلَصفأ هور عيال مالل غش لكلا اهيسلا

 الل اورد لناءامصنأ أةغس مرعهبلع و زافناءامصنأ أةعبس مع اوم رع اا و

 الع عمو طقالاابيفّزجطت مدام رلاونبألا نموءاتح *الا نمراطإ اهل ْلَمدعتِْصَدلدقو ةرطصلا

 ديبعو أد شنأو

 مسالا وفسي قلو * هيض سنامم وكيلا اولاكو
 ماورلا تان ارلاو هيدا 5 اهدنا سانا

 اهمّسَسيةطنسوأ .وأارك ىالمترا نارغوأانل ىذا نك 2 زيمالعلا كلت نأدبرب

 نيرشملاف طقألاه بلع رِحمالعلاو ىرهوملا لاق اهفاهدمَكلَذف طقأتل العلاف

 تاع وما اراجالو 5 اما قوما عزل ىبسشل يدع

 مدآ طبهم ف ءاطعثيدح و نادسلاةالعل اوي دطُد ادا يلع شيتا نلاةالعلاو

 ٌءالَعةقان لاعب اهتبالَصا بمس اةقانلل لاقيو العلا عسجلا اوتادْدسسلا ىهوتالعلا بطبع

 ا

 نايلعق لكن اةالعباهز ءروأح ا دك ل عئاموم نب فلم 1

 لاقي هنأ لعوب أرك ذو نيعل ارسكبنايلعتق انا هز هلا نعى 0 ةيسجلاولب .وطعأ

 مخالا لوقديلع ونايبصوةيدص ءاولاع امها تبلقناو وءايل الد 1 ًاونايلع ءونايلع لد

 رك ذل هيفدوتسيةأرل كلذكونانسلمدلعَربملاقبو «تايلعةالَعّلك 5000

 لش صو :ااومالعلا ل يأوريسفت لبق ديدشسأبهيفديدحل اان ارو ل زنتلافو ثّللاو

 (يبيكتوسلاةر كلاب وسما قتساو درت ىذلا لح رلالانقيو هيلع :ةركبلا نمهعضومىلا هدأعأ

 ىفل حر لزئيفرتيلا لمس أن يطل !ضعبأشٍنأةيلعتلاورعو لاك و لا طاشر رلاو ىلعملا سما

 لاو قم ا ذارأ « لم ااهاررولدلاىوهك ٠ ئىدعلدشناو ينانلارفخس نعول لعب رثيلا
 ع 5 -

 مو تاع ع سهو 0 ع

 قو أليدتوأ 0 « ىكطمترصب أ ىلسنأوأ

 دقو هناو ةةكدص-باكلا نآولعو ٌكلذيومملا نيعب قوفىملاةءولعوألا عقرب ىذلا لصف ليقو



 (الع)  ءايلاوواولا فرس « نيعلا لصف 5-5

 ' أ أسا تناك اذا مف ءابلا ناكمواولا اولد مءايمواوتادب واول تاوذ نمامسا تناك اذا

 ياعين الف لزنلاقيو هيوسنسلوقانه ديس نبا لاق رغتلا ى افاكتشل لم فيفا هلع اهواك
 ْ اهات اوتو هيلا ٌبصْمِث رح هنكفاسومنمال ردي ثمل هنقذاسو ىداولا

 ِإ ىلارعالا نبا نع :ودعل ادم ىلع لاب تام سرر كان كسم ات ساو وقالوا

 هلافاودعو الج ررهت نمراكص 1 ل لل ىتلاءاسشالا ف بوقعنا ناتسيلو

 أ لاق مالو رهو ملَح سانا ىلع ل لع ماوهبلع لعتساو هالعتماوذاتعاون العلا

 ْ ا دفقلاقيناهر هرلاقذياغلا اذا مرغلاثمللالاف :لعتسا نمموملا 3 ًادقو ل جوزعهللا

 1 اولاتومنبلا لسأعاَ :راوأعلاو هس برم ض فيس سلا »هيواعو هتسلغ لج رلاتيواعو ةياغلا ىلع لقعتسا

 1 برعلا لوقت ىرهزالا لاك عشا ىاعتلاو يمآلاربغفزْمتسيِال لعائلات ادنااف
 1 نوال نيلاعت١اسنللو كاع ةأرللو اولاعت لاجرلا والات نينئاللو ماللا فب لات لبر الءادنلا ف

 تلاعتهنملاقينأنوحالو هنودناكموأ ىادلا ناكم نم لع ناكمفّوعذ لا ثوكم نبأ

 ( | نينعك لاق لس اودي علامضا مآل. العو لعن :ىأىلإو تلاعت لوقت و هّنع الو

 ا[ ر | ةارالااكرتتلا لد بو اوه ل وعل ن قعدت باي كول دس ىناذكهوه رير_ءلاهلوق

 ناديرومألا نمعيط ططستالا ىلإ : كاف ثتنثغا ها هررحولدالا

 هلبكنالءالايدئ اق باوص 00 ى ةرشوملاهذر وااذكه
 2 ماه

 كاملا فت واَصعلا نعش 03 0 . اراذاو

 هم ام و
ات شاهق رئت وشلاب شرفي و لاسداخف يسال

 5 ا هدف 

 أ ىلع أو هيكر سرفلا العو نقفاوالن م ىلع كاةوفالا عاشو ضال هديل دعو

 005 م موعده 2

 : هيعئاولاعو ركل سلا ذه العأ لاش الور ةبادلا نع عاتل و لت هنع

 1 موق ىلع ما ذانالف ىلع ار عالانب نادال ومواع أ لاقبالو لاق ىبارعالا نان عدورهظأ

 تيكسلانءادشناو هيلع هيطورامملا ىلع هسا علاقبو صدو نمد كلذك وت دارش
 80ه 5 : اجا“ كف مو )هم

 رول عارنارب ىلع « روكا بلجو ىاسنأ تلاع
 2 2 9و ا

 ةبكاَرتت أم رونو * اهقوق ولاعب اها لاقو
 29 ع

 ةبؤرلافو اهقوفكوأعب ىأ

 امل شيعت نسل عومأ * امدعدانلةرئاعلا ىوهْناو



 م (الع) ءايلاوواولا فرح د نيعلا لصف ' ١
 دس

 لوةتوسانل |نمىأ نوُدوَمسي سانلا لعاولا# !اذاىلاعت ءلوقك نمعضوم عضوردةوهدهعىف

 بي قدو ألام ءابلا نعم ل ءنوكتو ىربئبا لاق انيذ نط ءانعسي زيود
 ”عدضيوحادقلا لع ضيفي سي « هنأكصوتابر تاكو 5

 مطسلا لعأتنكو مطسلا ىلعتذك ناتغلاهيفٍبرعلل و تاغّصلا نمدفصّىلع و حاد لايىأ

 فئاالا ألا دي لَو ديلا لوقناكم هالو مهالع لالا مهيلاو هيلع ءهلوقف حاجزا لاك

 ةنكفلاريغ رثآففالانيو ةنكقل رخكىفىتلافنآلانيب لص ءايتل دافرهضملا عم ترس

 ًالكى برعلتلافكلذاو ةفاضالا نمدرغتنتالىلا اوىدآو ىلع تأ هرئال أ اهل ةمزال ةفاضالا ىتلا

 رهضملا ورهطظملا ىلا ةفاضالا نب تلصق ملكي تروي وا مماتي درب او بصنل ا لاجف
 قنعلا ىلعأ ل بقوسأزلا ل لعأةوالعلا 4 ةفاضالا الاماكن ىكتال اود هرشتتال الك تناك امل

 ةوالعلاو هقنع ىف مادام نا سنالا سأ ًاراضيأ ةوالعلاو هقئعومسأز ىأ ةوالعت هريضلاب

 ءاطعأ لاقي هيلعدازامو ئنلك ةوالعلبقو يلعن ضواموهو ريغو ريعبلا لعلام

 ىوا اره اره لثمىودلجتوألعلا عج و ةوالعةئاسم هنو نيف اءاطعأو ةوالعارانيدواغنلأ

 نيب ةوالعلا لاباس اف :اىسخو نافورات ديب لات َ راع تل

 ىلع َكاوالعل علاقيو الزلات و ميل زم تيقن رمال نيدوقلا

 ظ ءاقسلاوميلعهتقلعو اراد ريعبلا ىلعميتيلعاملك ةوالعلاو ايلول الا
 2 2-ع

 لبجلكأ,بيذسملا ولباس ًارئايلعلاو كوانوقواداثم كولا بو دوُقسلاو

 ريهزلاف ىذا نمالامّلكليقو قرششم

 مل وس
 ايلعلاءامسلا عجل لعل تاوهسلاو نش هنأالاو الالم وتصب سلو اهلنا ماعلا

 كيرل ىلاعتهلوقهنمو ةعاجلاثدنأتل لةسواملعةعامجلل لاقم َكمَسلااناتلاو ايعل تلا

 ير ابر اماوخيل ولاقت وكنز هيلا عسالاةزنجو هولا لقب ووك ناكنم
 مسوميلعدقا فصلا حد سابعلاعشيفو فسم نام لكيلا 3

2 0 - 

 قطامي دن « ْنمْنِعَهلامِس ىو تح
 لع دلهفو :ركتصنمت »ياها لاتيني تسيل عافيلاك عفت رمل اكمل مساءايلع لاك

 قلعت نالءاباهيفواولا تراصّلتملا ىلع ةلاعل لَو ىلا علا ناكل مساايشعلاو فررعتلا|همّرلد



 . الع ءاملاو واولافرح * نيعلال صف سكن

 ب ظ» 1 : 2 5 1

 نمادبز سيل نجنالاق هذخ ىأدي زبك رلعو اديزدل يكءلاقيذح ىنععلمفال سساوهو
«. 3 

 نك ثيح نمكنآع سفن, تودتموهامن اكل ع هلع تلدئذااذمان وصنماديزك لع كلوق

 لاق ةادآف رحامن الان ومشت مسواك ءارقلا وناسعماهل ىلع ىرهزالا لاق دعتم لعلام

 ىلعريكنا ىءاجلوقتناك مكس م لسحر عمري فتلا ماج مكتمل جر َلَءىلاعتفلوق ىف سايعلاوبأ
 | العزم علان عمو بو كوع رضلاة«زشبدسؤم تمد واسم ' 5 هك 5910 ٠ «ء م . 5 .

 | لد ضوكنودودل لع ناسك الاف هدمس ىلع يجضامناو ةرطفاا هيلع بالدبعلا

 | ارغا نطو لامك نودولام لد_:عوبون كدلع كلو ةكحءامممالا نعفارابخ أ َناعجاذا
 5 طا ها . ع 4 ع و. 00 وو 300

 0 هذخوهمزلاىأ اذا لدن عو كّيودوا ديزك يلع كو ةكءامس-الا نصنبف لعفلا كرك ى رصف
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 1 شانلا ءاَوَ ااذا)خوزعهتلالأآق نعى عم ىبعءىيعو ضوهلاذب رهن اكزافوأ ىلع

 ش 06 ىهدربملا لا عضاومُةالثاهل لءىرهول الاف ملهعاولاك ااذاءانعم نوكوتسي

 فرحلاو مسالاَق مَن كلو لعسفلاوأ فرحاو» مسالا نال راو لعظلاو مسالا ةكرتسشم

 هيأدو نيدهساعدولوقيو امبىرغبالو ازابخأ تاعجاذان عفرين هاوس افصل اامأو هم همس

| 
 ا

0 
1 

 +1 : 0 >ذ .٠ مما و . 5 ه >7 - < غن .

 لعتمد_ه لعفب وثاديز الع لوقت وفرح هده نقشت ولد زىلعل وة: كنأى ريالا ظفألا ف
 5 »و م

 ١ 2 826+ يم

 ةفرط لآ كاعب ذاع نم
 بور ا  م» ماهو م وول مم

 ٌرعشلاك ةامدل شن االعو . ةيهاساك موقلاقاستو

 | ال11 شابألا واو تلظنم سوا يزال كلا ديوس لا: ليلا لع دوري

 00 زجارلا لاق اهلا ىنءاهكرتيبرعلا سعي
 اهاوُقَ سقس َيدمْدْتاَف « اهرب كار ص ولكى

 اه َنهالَعوراط ه اسهأبأ ًايدانو يدا
 | * اهكااخ انو سان ء زوالا ىرب نبا لاق 0 ندر م علاش

 راسا اذه ع يسال تنال لاقط احن ةسجرث ىف كرهوملاهد_ثنأ كلذكولاق

 فرج هيلع ل ثديامسانوكتدقو ضفان فرح ىلعو :لضفملالوقن ءاذههيلع قتال لاقف

 ةيوقلا نيديزي لاق
 فتم وتس مشل اسٌتأر « امضي ضف طمع

 ىأنالفدهع ىلعاذك ناك مالوم والاف رن اعل ديالزحلا فرح نال 1 :وفنمتدغقأ

 لس سس
 ف



 مك (الع) هكيلاو واوؤلافرح 4# نيعلالصق .

 ليو : مفعم الظل اىلعُتيَرسدتلو ]

 ضءبلوق مسا هنأ ىلع كد و اؤرظالانوكالو مسءاوهو مالكلا فَ لع ىو ١ مالطا قكأ ْ

 ليَقعلا محام لاك هيلع م ص برعلا

 لها يب ضي ا اهرمظ ءام دعي هيلع نمسَدَع ظ

 عج راهيلعن نحط يدا وقود ذهو دل دّدع ىنعم :وهو ||

 لاقيالو اهنعتدمروسوقلا لتمر راولاهو اهدنع: نمل يقواةوقنمكأ نامجالاهبلا

 5 مس نوال ههعءك «- همس ع هم -

 مهجهيلع ٌتْعيضرهدلا ماص لاو *« عجأ عرف ىهواهيلعكرأ لافاجب تيم

 رهدلا موصورتم اكرشدلا اصل وتعلجو هرعاظ عش دل اذه مبتلي

 لجان رهدلاءوصنالدعت همذو هامّتسهاركو رهدلاموص نعوره هللا دبع هعنمكلذادمشيو

 قبضت لاف مسي فقل مهعر نب نيسعباتلا اووهنع هللا ىذ هرب امعلا نمةعاجس هماصدقوةب 0 1

 ىلعو نع واهلي الغم ع ال نع نصانح لعن ناك ورخ .1بهذو هيلغمسهج

 اولافو يقءاوؤرىأ تدك دكلاَلءاوُر رئأن نأ الول نايضسفأ يدي تمول

 اكنيعلا نمال لام هللا الو ىنملا كلذ نودي رب لام هْيلَع لاس كلذكو رثك ىألام هيلعَتي
 ”للقثتسملاةقاشلا لاعفالا ىف لع لمعت دقو جنب الاق نيدلارغنمالاٌلامهيلعلاقبال

 دقو ناتروسد_تم لت ون ”ارقلا تظنحدقو ناتلبلانلعتسش وا هواري عانرسد لوقت

 هيون دين اسنالا ىلع داد_تعالا فلاي كاذك ريشعانيلعُتمي و رسهشلا نمي رشع ان

 علاوات الل ل صالا ف لع تنك ت يح نملاعفالا نحف ل امامنا و هلاعذأ قو

 اهل ىسسرتو لافته ةقوناسنالا ضم اسوافاكلاوحالاءذهتناك انف

 لهتستفكسآءاذهو كانه نولوقب مه ارتالأ ىلع عضاومنم كلذ ناك اهنمادسي ال عضو

 ءاسنللا تلاتومههركتامف لءوميؤتامفماللا

 . دهتينواياع ماع و 1 نشل
 لاق كلذكد يلع هدى اديز كل لوغت هنئىرسفل | لعسفلا ءاهسأ مكي 31

 كملع هلوق نعم ىلع ”رسفو عافترالا اص ناكنا ورح ةلزغ |زةءرأص هلاعتسارثكا م ىرشوملا

 ديزب ٌكِملع تلقاد اكن ' كف لعسفلا نع ةءالاك تراصفة ةصلا,ءاجو ل عسل انى للاقف درب
 اه

 هواعفا ىااذكب مكملع ثيدحلا فو هيتلعفلوقتف ت تبرمضن ع ىتكتتاه لسمم دب زب ل عفاتاق

 حد

 (رشع ع سات بنرعلا اسأل - ع 1(



 : (الع) ءانلاو واوان »ب نيعلالصف 7

 لِ ةيقتسملاتانّقلاةبلاعلال.قو َّك الاي لذاسلااهلفسأو ة املا ىلعأ ةلاصلاو

 1 قى لوطرلارسف و أر جبلايلاعليقدتانسلا ىلإ ىذلا فصتلاوه
 نام 5 ل ل

 ْ دئانألا ىداو طخ ةيلاعك : 0 وشكلاابقأ

 | يلم وهملاد ختياستنعأ رغنباثندح فو هيضمف علا س أ امهنمد ولكى أ
 ٠ 0 اة - اء

 |بديرداهطخني- "بت لوكشمو ٌيلاءاهةدحاوا نس حام .رلاىلاوعو ةانقلا نمنائسلا

 ظ | عبرا يلو توت ميمو امرا اوعي "كى كرت ورا قمصلا

 ١ هثىلانانسّلا قرّتدام حرا ةيلاعلبقو مهشوحو نسحو م انهن وي ردوا تارا

 2 00 تارا اعد :كمءاروامىلا وةماهت ضر أ ىلاد_ع ض راق ةوامميلاعلاو

 أ ألعب نك امأىهو ثيدحلا نم عضومربخ ف اولاو م ةيلاعلا ارد

 رونو ايت لأ ءايلابسناو ةينابثدتة وج نماهدعيأ و لايمأ عب درأ ىلع ةئيدملا

 00 سايقربغ ىلع

 ا ال نم يضاف د يل

 1 1 ٠ ةيلاعيرهزالا لاق لا لعو فابيو ارح ةجواس جفا ىضرر اب !ثيدجففو

 || ةيواصن”الاو ولم لقاها اوبستاذاوتعساودالب ضل وعاوني أو ادلباهالع زا

 مزان ضأن رش لاف دراج اًميلاع وأ اذ العأ اوك رلاىلاع لاقيو

 1 رمل ع زل مدت لما فانكم امد
 ا نبافرحىفو العويل ٍظاسلا لعو 0 وس

 | لوقتائلا”العتساءانعمو رحب قرح قو ىلايعللا ن ءازه لكامل عوالظ هنعهللا ىقرذوعسم سوماشلا قو 0

 نرغب رسشطوقك تسوي سبأ وكي وهسأر لعد لا نو عاذه || نترك, ى او عسرشد
 [|نباتءارقدم ءوولعلاءايلادشو

 هأ املعو ايظدوعسم

 ماللاو نيعاارسكب يعي
 ها درخ ءاملا ديدشتو

 هال او لو رك, راجع و لئلاك اذه ىَرق نالف نعتز صامأو هيلعىدب

 مالكا فاذهعستيدقفهسيلعاذ ذه تشي كلذك ناكملا نع ىشلات شاك لقاك ابهر

 اهانعمىاهنأ دارأامنا رباع مابا هلال لامد_لعهلوقب 3 وبسسديرالو

 ىلعقأتدقو ولع نمنالتعاو ىلع نمىءو كلذهب ونسي نظيف يكو اهظفل نماتسنلو
 ىكنهلاريبكو ألاف ىف عع

 داو



 عرف (الع) ءالاوواولافرح « نيغلالضف

 سد هد . 2 1

 نوبل موتنا هو ىع جاد أو يعم أ جعل لاك لج نأ ضد م ىلع لح تعدو

 تلا ىلأن ةيمأ لوقو لمن اىأَقعلاعو اب ايل فقول ىفءابلا

8 

 ارولا تلاع لئاع * ا

 ُف ٠ رمش بشكلا ىلاء لحج رو شفا عادلا مثلج :رقبلاكقلأ ةبذباةَمسلانأكأ

 لعامل اورو وا لامني نايشسو أ لاق دحأث يد فو 6 لا لاء فرشلاَتبا'

 ُُس 000 رلاناكاهعل قمم لقلب وق عاهل هنعهللا ضرر لاقت لاش

 مسا منلق يم او الا لطم هدح أعياد يأ ددازأاذ
 - 1 ءءؤه

 جور دارأأ نايف سو ناكو نسال مم رخناو مد فأن مملح رح ناف ماهل و

 مو دعو طمدق دود و

 قابش أ لامك هنعمقاىن 7 رشا ذوق كلذفوا مالا. مسد حلب فسلم

 انلعلا قدسلادلاَ هءتاملعلا ديلا ثيدح ىفو مهل عب: ساهر كح رئالواه:َ

 لقو قلاع لهكوزو امهنعمقاا ىشيرم نب نعل ذكور ةهلئاسلا لْشسلاوةَتملا

 530 1 كك :اليملاو ةعئاملا لغسل ليقو 5 هد الا ىلا ةيطْعملايملا
 ه8 ءءو 2000-2 00

 ىلعل جرو راما ةدحاوؤلاقبوىرب بالا ىلا وعبوات

 نماولدبأ ملقم نمالم لج ومفارش ارثأ نمىأ سانلا ةيلع من الفلا ية يلع ههجتو في رشكأ

 رع ل ةثك انااا
5 

 7 >< ا نبا

 0-2 ما رول ياا نمرعت ه تلت يتلا

 هذه الس غعدأ وأب أبو اولا ترب 3 لل ربع 5 00 ره 8 قولا

 ىلعرسكلابةيلعلا ىدلوش 0 ولاق يلوا انني تس هانكس ذولا

 ةءو-

 عجيوسلا 0 ليي مالكلا فسيلولات لقاتل نءاهلعبةمعضعلوز لعق
9 

 ارتدخاو توببلان ميال اسوأ لاو «ىءاهووُل بوم حالا لاق ةيلعاهتدحاو فعلا

 رع ثيدح ىفو ةبلعنمرثك أ أةملع ءو ىرهزالال اق ةديدشنيعلا نليعف ةملع نزو ولاقةّيلع
 ٍ يي

 8م7 معو

 ايلاعلمجمالعومالعأو هياَلَعو 1 رسكو نيعلا مضاد نموه ةييلعقتراف هنعهللا ىذر

 ع تت



 تدوحدقو ىنادادهلوق

 ها لصالا ىفاذكه

 (الع) ءايلاو واولافرح « نيعلالصُ 8

 ساهل نع ةهرصو ود ردسس و)ةصس موو دوس

 وهل جوز عدا و مظعتو ًالعدقرصم لكل لاقي : نوال اعناربكا اًولعّنلعتلو

 اربكح واعنوملاظلا اودع ىلاعت ىلاعلا ود لاو العلاود د لالا ىلاعلا ىلاعتما ىلعلا

 | ىس نام لع ولج أو مظعأو هذان لك ناكر نارتو ىلاعلا ىععهنادس لع ةالاو هو
 دود

 أ امكعيبرق,هناصسهق تافصلا ةذهرسفتو ىرهزالال اق 0 وود كدب

 || لاقيو ئنمقون سبل ىذلاوهوىلاَملا نع هووأ يلعن مليعق فيرشلا علف ضءبزم
 || سواسو نعمت نب رتل كفن عل ىذلاوهفىلاعتملاامأ و هتردقب مهرَهَمفَقلظ ادلع ىذلاوه

 ١ قع الا همءاو لاعلكنمىلعأو هىذلا هللا اوه ىلع ”الاوىلاعلا ىنءىلاعتما نوكيدقو نيريخملا
 م

 4 ايلا عمدا لاو العل اتاصلاب>اصالءلاوذو فرشلامالعلاو تائئضلا لأ هنفطى

 ةداهشابأعلا قلة فصو لع الا مسالا عجن َّلعلانوكيو العلا ةملكلاو ايثعلا ةفدلا غجبىأ

 ْ ايلاعايلق الزي از 4كيرشالءدحودهقل 0 ا لاا

 ٌّي وباذلا ىلعو ناككاولّشناالعو مظععلا (قملاوهو نيد دام! نع هللاىلاعنالاعتم

 / ا راك رسكلاىلعو "لوهمفالعىأ لعتو هإ_ثدألثع و التام

 ,نيتغلانيب عم ةب ور لاع لشي انالعاضب لاقي و ءالع لعب ف ورشا عر :رلاو
 وهاس ص سس - 

 ٌتيوجدقو ىنادأد كد 5 تيلع عك العامل

 0 ةوم ا« م

 1 ىف كبعك العئدنعدهجوو ىلك عك الع اا بدلة للا

 3 نيعلا نيو[ تن الف لاَ ,و ملا ازهىفالءىناسلا |ىحونايقاعتيءابلاوةزمهلا نالىنالعأ
 2 ا و وعم هموم

 2 نيعلاهنعولعتْثي دا فو هنعالعد قف هيؤصلي مو ءيشلانععيشلااست اناوئملادنعو منت
 عمهم هع 5 ووسع

 أ أ مها مرشنا ىلا ري فو ىنلملا تب دسمنمو هيقصلخالو هتعومتت ىأ

 1 1 ثيدحىفو كيداعي نه ىلع عفت مة سشنبلا ”تالعأ اناعبعَك ل لازبال 'رلمقثدد>ىفو

 و

 ٠ 1 لغاو «املااهمدوأ_عيىأ مداد اع ىو جرت + نكرم قلع تناك ل دج تل ةنج

 | ب رغلا نمتأ مال ىدانالار ؟وأدكنأ اهنعل أءناىثابنلغأوابلعد كفاعأ ةداسولا ىلع

 اه وزاهنع 9

 هس هل سمس ا ةم 8قةعيسسمد- معو وة

 ىلا واليد غنال - ما 0 ىك دن مالعل هين كتدقف

 0 هع

 دعانا كانا مكى علعأ وىنعلاعو جاليالا نع ماا ًاولرنالىأ

 اهىلفدوعسمننا|ثيدحىفو ان اوس نمىلااذع مت لوقت كن *كابلع كارد فتال نان افارسغ

0 

 تعضو



 030 (الع) __ءابلاو اولا فرح « نيعلال مف

 اكَتلاراوَجأعطْعَت هاش العن ماو صولا وصمت

يزنبىدعل بوقءيدشنأ الل مسيو
 د

 هس ع م69 59 هع

 نقلا بادهتافشلا لك نم »* هراسيرهاظيرنا# قف

 سو لوقامأو

 وأء نم ضل هَ ص - ئقرغك »* اهزرشقَت حت ىذا طيب كلك
 يخل

كلاق هلنمزوجيالوةيفاقلاق الطال ىهوةدتارواولاناف
 ميلا ميلاعت هلوقىفقار ةاالاقو مال

 هو م2 و

 سهو غسل [هلسياومتلن لات عركشت مح .ميلاعوعابلا تب 0

 حاجزللا لاهو كلذ نم مهلاعف لهنا خادنوبس هذي رادلاّلخا دو لوقت هرعلاو لاق

 ناكسا رك ما فرظناكولو لاك فورلقلا قيلاعنعمسارغل ل _هلولاك فوراظلا فىلاغفرغنال

ط, ىلاعت لوقف ةميلاوءاهلا نمام هدأ نيديشن ملال ىلعهيسصت هثكلوءاملا
 غويلع فو

 لاق نادأولانمالانوكينأَز دو<ولاق مهأنابايثل أعلا فىأس دخت اينما
 لي

سد. هباشريللاو ءادنب الامعفرف مهيلاعأرق 0 نمولاكنباذهفبصنلاو
 يبا ةطعلات 

ا اههفالانزوجتالامبةمأر ةلاو عرايا عو بصنلا
 رياسفتاو سدس ايش مهتلعْكرقو فدع

تملاو مييلاعوميلاغريسفتك اهعفرومَيلاع بسن
 نيغلاوءالنا ىهو ةغيسفورملا نم ىلع

 مص

 دعمت نأ ءالعتسالا ىنعمو ضمك قورملاهذها ماياطتاوانيايول اوفاقتلاو

 0 فالويب وءالئاامأ أوىامطا اهئالعتسسا - قع رأذ ىلع *هلاعل 1 ف

 دعب اللات ر ةأاغاو مراجع ةنر هموهو ذب نمسا ءالعلاو ةعف هراء الءلاواهئالعتسا

 ظ بدرع هوت نوبل علوان مول بذله عنو كو و

اوق كرت رخل ىلا فاش: ان'الوهامناورع نمنب وننلا مهجر ءرطقءالعلا
 ركيابرع وأ ك

 اسو م سا

 نباو «رعولأ اج ون ماللابف رعت عمدت نب ونتلا تويثبح .وماللابافرعبسالغلا ناكولو

 لاو علا لي ذو قتاوراالو اوكي عندو ل لجل نادوأو مالا
 اهلم رح: الارادلا تأ: ىلامتءلوقف نيطبلالموىرصبلا كد رسل اعتجلا

 ذا نسال انو ضر ”الا ىف ريكستلاولعلا لاه دانسمالو ضرالا قاد اًولعنودب ريال ن يدلل

العن وعر ةناىلإ«تلاقو » قحريفيلاملا ذخأداَقلا م سسملاقو ىئداعملا
 قىءاح ضزالا 

 ىلاغت هلوقؤ طورت اذا ضرالا ىف تالف كلاي ضر "الا ىف ىقطءانعمنأريسسفتلا



 1 اشكل اسما تا تشل
 0 وسو. تا م ءهعا مس6©- ه5

 0 المتالو هيشنأل لف * البو هبضرحأ لص سه نم * اليتسا هّسلآ لقتناو

 | هبالعو 5[ اومالطت اوس سالَعو نع عفر كأ قمتي وهاذافسابعنباثيدحىفو
 م3 سو مه29) هع

 1 يقرا نالخاللاقب و .ناا فانا ثنا لاق هيىلاعودالاعومالع :ودالعاو

 ١ ببدأ لتر للوعي للا هرهقاناانالفت الفاو من
 با ”اهم و7 هع

 لئامألابى عت فويسلالاصأ #2 ُثيرعو قرشلابم هابولع

 0 0 ل رص هوييسلا لمنور ن مث أومن بهن نهم ةالابلادع ودع يل

 0 اانا نسوان وأ ان اوال 0

 ع ووسع و

 طم -الواهتم بح الواع نم 2 ع رسأ الئاسل ىلا

 لاعن مهدت ب دب زب ابو عيدشأو 3 اىأوأعود اعنشكورو

 00 37 #3 لالعث ل جرو لدم و ا* ٌلالعأل امان لثمن مهين
 سووا < < 2 اع |

 لاَعمْسفةمرا وذ لاكو اسرف عي

20 

 ٠ لاعمنفْلحَرلاناَسعَنو 0 لابحاب رو ىرعلا بْذَح * لاخلا هنعَعَر رق

 8 ا نمىأ لسا لء نمد ىرلبقو ل نيمحرلاجلح نعي لالغألا قلت قاتلا نين نع جرفدارأ
 5 0 رن بارحاعا « ىلع نمضي رعت نمبقا + ىلعتلا لوقوهقؤف 4 1 37 " 4 0 - 0 71 أ 5 00

- 

بذو تحن هوقوهو هلاسهذهامديلباق» ارتالأ مضلا ىلع نبملا عض ذومىفو
 : ىلع بكت نأ ى

 1 ىلاعلاو هالغأى عج هيلاع نمضي رع ة نمش ىألءاف ةىعم فل مقوهو بلان عضوا اذه

 كاف لفسالاو لعالا ةلزنيلفاسلاو

 ةيقالمىاامويدال #2 ةيلاعب هلفاساطاتخم #2 يلا تو الاوهام

 ارم

'لاقي تبكسل نيا اك اذكّلعأ نمعألَحنمتندبم-هلوقو
 ْ | هقيأوماللامضب لَن مست 

 : ماللانوكس ولع نمهتتأو ةنكا اسءاب ىلعن مع -ةنئأو واولا نوكسيو ماللا مضب نأءنم

 : || لاعزمع يدلك رادلال نمت الاقي و ىرهوحلا لاق وأ نمووأ نمو واولا مضو

 1 سقلاو الاف
 26 هس اه 57 ب

 لعن مل سلا هطحرخصدولك 4 اهرادت لاس ةن كم
 هز فد 2م



 م16 (الع) ءاملاو واولا فرخ »ع نيععلالصف

فانا يوت نقلط ع موتر ربو لاقي و بكل ىهو
 : ىنراسا العا هنطينعاصلاق ..

2 

 ره نول جاوا لو هيل نوكبال سيما مشع ليقمنالاق هالو شل

 3 ذأ ماو صَل نم ناو ود* ارغاالاقو نوطبلا ف اطل هنكلو نولبلا نعم هرز ام
8-9 

 ناملس كلمرك ذيةيما لاك هتددش اذااوكعقانو ولاوديدحلا فن 2 و
 و ءسو

 لالالا نضسلا ف قلي« هاكعاصع طاشامأ

 هسا لك“ ءارش ىف باص هوأوواش ني سانام باعث ن يا ظيلقلا ىعالاو
 لع دع سا ١ 7 هربا وم --_ م5 < ءسد 0

 ناو مغ ىدعنأ موك أ ىعأ مزح بقزأ نينيعلاوثاغ نيد مصنأ لإ نيعللا ملبس

 ميظعلاونيبنكبا ظيلغلاثوكيو بدلا لصأ ىه لاكمال ثركيذتف ترن
 0 د ء 2 ةوءوس

 نفد مانع وكفر اوهعضوم قروك ذم لكم وكسحالاورآلاو مرحألاو طسولا

 ضسددو ه «ه - هو هه هع كم سومو .ءم 95-وو دوم ور
 ايطر ءايلعامهيلعد_ثدحترو هس ىلع ىكعو هدشاوكعداكعو قارا اكنيلتف لتي ع

 د هدم ع 1

 ىتاماذا ل جر الاقي ىرهنالا لاق تايم تيس

 ىك ة جرت فك ذو ةفينح ى أن عءامسلا قدعصتنخدلا ىو تملا ىاعلاو طابرل انرلا ضرقو
1 

 هين صدرا افاد ذاهر رعشة أرما تكعو ماك تاكو دقعلاءاكعألا

 نأَشلا ناسبلأ نم ىكلاو ضخ انبللا نم ىملا"ارفا هدر لعالم مسولوقُ) ثجفلعأ

 9و وم <

 زحارللدكنأو اا تارمن لقرب لعب لحام

 وم ه ست 6 174

 را لكما 3 ني نس 557
 هسا دس سا اس ا 49 م

 نم ل نبأ 0 »* نشف
-6 

3 

 س9 ع7

 ءى: لكولع مر نلْلاَس 2 ىعلاو ةطامدم :ىكعلاو ٍبخمءاسْولا ميلا علاق
 ةهمد 5

لاهمل اندم 'رأهتيلاعو هيلاعو هنوالعو هول ودوأعو
 َّت 1 2 اوقككف رح ع .راسغل وفر<ٌلعف

هولس عايل اهأعوراذلا لس تيكسلا نيالا هاو
 لعوهولعُأو كاالعو ا

 اه مص

 نارا نص الو ىلهثو ىلعو

 ديدشتب ىهتام ىو هلوق
 ىو لوصالاف فاىلا
 ديدشتااءامنأس وماقلا
 ها فيفضلاو



 000 كرار رواد ه نقلالسن و
8 

 |ليق ارمراصامعبائشلا دعو ناتدئازثونلاو فلالاو ا ام هش ىل قو

 م 1 ها مهو - “ب هدو د هما مس وى فن

 ا قعتفهاور ف ةم لاق و' دردزتف اولحالو قعتف ادم نكت اللة مىلاقي و هنرايهتدةثا

 د هتئزأاذائذلا تيم كرار اسف قف اور نموا صدم ةطانغ د ىلع

 | نين مكردأاملاقب رداونلافو وكشاعهئازأ ذا رايك ألوةناك نزار كيم
 | .» 72ه -» و ههعه

 | ىعع تعانين نيالا تين يأن مال تطاو تيا عبط نيأنمالو تيقع

 ف وو

 | ةوكعلا 0 ةافعلا هولي قعلاوثب و تعا مالكلاهج او ىرعزالا لاق دحاو

 3 ذرغم نمرعشلا نمئرعث يح نيعلا فببدلا لدا ةوكملاو ةدكملارثك الاو ناسللا ل_صأ

 رعاشلالات ةكعو كءاهعجبوةوكعو ةوكعناتغلهيفليقو بذل

 سوألأت عمجالويتبالدادشلاظالغلاو مىأ ءاعملائاملا
 وم< 0 93م ومس

 دوهجوخ ىرخأبلاضفلا مو 2 اهعذشب اكمل املابه هاولا

 هم و <

 ١ ىكاعلاو هلفلغل طسولا ةركعلاو هدوهوبلاو 1ك ئاذاكعدقوةاشلاك أعلاو
 م تع

 ساه توو©#

 ةجاسلا ىلع ببكي نأ لبق لزم نمر ىذلا لزغلا ى هو ةركع عجبا عيب لالالا

 ع

 ّ ايباد ع كيلو ىَح « اهباك اذني رينا تكل

 5 | لام لكنة دع قع أريعب ل بقدة عنو ة وكما دنع هبنَد_فطعتاذا ويبارعالا نبا لاق

 ا وكعب 0 رولات أو هف ىعب ىع لقا ذهىلعفا المتساولو ىرهنالا
 1 | دلو هال بت دببصلا ىو أداب ا

 ا أر امو بلاس اوك 8 ةوكتلاديدشلا ىعالاو كلانهمدقعي 1

 1 كم ئنلك سو اهرئاستوساواهرح وم ضس !ىتلاءاشلا ليقورت لقمر

 ٍإ [ اور بالو ةانلاتكعو اهو هرج معأ اوكعمرا ازاناكعو ةظيلغعلاَدْ :ريطاتوكعلاو

 1 0 ىلا ىهلبقو ةئلتم نمت ةظركشاكعمّلباو نسل نمت ناو زل نم تتعب تف

 ا ةغاتلا لاق اذتوكعدناذسأرنوكيتاكَت

 51 ديللااهراب دافعت : نادم ٌرتاكعملادئاملابه هاولا

 ْ 4 لاقفراذاهراب أف مذ 2 كعمل املاشب عقلا الالاعفم لعتاكل «لاتيكسلانبا



 50 (ادع) . ءايلاو واولافرخ ٠ نيعلا لصف
2 

 باقود دو اتم الامل و اهلك ىمدال الاوو ا 2-0-8

 هءهوس #دوصمكم

 فزاف 0 يونا قنياحأ 5 اهو يك 22

 هاف ةرهورلسا هن لوقو ىلع قاعاوا و د“ جبل بيلو كلذ وذو عراب اذا

 قرحلا ىذا دببعونأ»_كأو دحاو عع اقعو ناتو قاعد ىلقلا ىلعمقاعاذا هو َ

 قاسي اصَترب * ىرسيَس بذل بعل ىوهطلا

 قانعارَعَسبو و دامو 8 ننعم تسع ٠
 98 سب

 قاع تنل طاعذور دفاع 0 بركن م كدمر أ وأو
 - هم

 هابوروج ه-5 - مهم -

 قاَسبْتهو ادق لعف ألق 00 دين كلو

 و م#» . :5

 قامع وذ كناف هسفاعق * ميج اتاشلا ليل :

 ىناقعو قت اعل ءقاعزو ديكر هرهزال الات هب و02 مسشو دول 5 وه لبق 00 ئاعتاعهاوقيدارأ 1

 قلتو تسناررب هلوقد قرفوملا دهسشتسار ءثلاازهو بقل لعدح او يعجن

 مو هس ني

 اسد مرنم سمر كأول و* هداشناباوصوىربنءا لاق نقل ءدسن ملوي 0 هداربا

 نم رخاملورسسكلابوعلأو شل هراكلاقاءلاوأيش اذ ا داَمَعو هاندروأأك ||

 فلاش اً غصمادامشلا دعو ىرهوملا لاق كدحتاملوأ كن ذاداو نير بلان

 ٍ ةتمطممالوملا لدعشننا لاك رمملاولكسلا نمي درلاودو ص 2 ووع ىلع باكن مص رخأ لثملا |

 نط قوهو نبع جر ىثوهوقدحاولاو هؤاقع :رهوابضوعو لاول نم رت أ
 د٠ الي مد هوس امس همسه وع همد9 هع قة

 قجقعدربدن .حرعاد هنتوا نسي يو عدقو ضير غشا ومسؤفيونأ همأ

 اقل 520 0ك

 تمرح قع انازاهتم لوميا مان لمس و سابعنب !ثددح.ىفو رجلا ؟ َن

 امهناو مطب ن أل بقءا ارغلاك زأدوسأ دون يح يصل ناب نم حري معلا تاو اموةأرملاهملع

 ! هديسنبالاق فوج فريصي حنبل ذم بال لو هنو فا هقول ترش

 سثالازمقب ذأ قو نع تاروت را أوسم نمكلذكوهو
0 

 | هبسقع طق كركم قمع دخلا اًيفعباودلاو

 1 -. م ه اا مه و2 هم ىو

 كداب ١ وهسيقع طقسا 5 هوهشم أ تو طر دق

 471-0 و هيلو

 املا 2 لبقو ةراجخا نم ليسو تاكل ل ال

 صااخلاِه داوم لق ناّشلانداعَم .مسييلعمشي نأ هئناارأوأ ٠ يعدي سفف

 (رسشع عسانا تبرعلاناسا هَ 4(



 لصالاىفاذكهةافكلا هلوق
 ها ةاقسلاداوملا نمريشكىف و

 (امع)  ءايلاووالافرح « نيعلالهف م

 اهقعلا م وتعب ىف * اهل مهي يملي ةيؤرلاقو
5 0 

 ظ 211 موب هس بنوم
 الا

 م

 ىلا مقل نيو ربعك أيت“ - اقتل قمل سيو 5 هلوقى هك
: 

 / 0 لع ةفرملا ف ماقتعالامأ ىرهزالا لاف رم ؟اارمشلاب

 " ءايهقَتلا مهفيىستشب» تدبلا ىربنبا لاق ثيللاريغلهثعمءاف ماقتعالا قعر نمل

 2 مك 2و2

 ا اذا همس لجرلاق علاق ورهتلاانه ريقعتلا ليقو لاه 9 .اعالع نمرمأةريى أدري تعب و
 - 8 ١

 |ىةعنم لعخ همم ارلا و وع ةد سعوا لاقو ةقيقعلا مهلا كلذ ىعستو عراف ينل

 للا ذولا لاق هقعفةغل عفترافا اوهلا فه. ىرمهسلاب قعو

 ْ ملاذ ولادات م٠ 5 حا رشي

 اىأنبلا مادو نءاضوعاهباوُضرو ةيذاوابقدقم هنأ اراْغاماوهلاوخم مساومرزلوقي
2 

 1 ا وو 4

 1 |دسلا ءاودوْللامعو كلذمدقتدقوا م الأ ب رعشنفانلمتق مد نمل باهت ىتلا لبالاا ذبح اولاق

 داع تس

7 
"5 

 ا ىارعالانادشنآو ءاوهلا الع
 4 || 1 ا و9 < ا س- رهو ولءو ءسو ول مدعو 5

 ا ! هيارح ىلع رتل ألا رك هب هباقعاقعبرحلااذاوهو
 . إ

 | تقعو هئارطف عفر اذار ا رك ىأ هباَقعاَمَكوربو لاتقأ اى قس نر

 3 1 مود ههمسو ذ ١ 0<
» | 

| 

 و و يآ

 البقو ا ئشلا ىلع اخ اّوملاو رتل كلذكو تيفي اعلا

 اقدشنأو ر ردت ىهورثبلا ف تعقارا د اولدلا تدعو ينشلا,ناّبقعلان هيدا عاحلا

 اَنْ نانيدأ غلا ةعس هاو » ناضا لدا 0-01 لج

 . ناموس اذ 5 ناكر طاكسسم نم قسم
 6+ ه - 0 ةاكضص م 0

 .نالْع قاس لك بهاتف اهب 5 نابشعلا فولد تقةعاكت قع

 ا وا ءامبلاىف باقل مم دترا6ولدلا هيت عشرا لبق وْ ما ىأْثقع
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 ٠6 تبت س

 هلثمو ” اح جلال ءاينهادحا تبلت اناتالئْتاَو

 دشنأ ٌقءااوهو علا نمولدلا يقع ل م أولا عاملا نم ىجاتلاو َنطلا نم تلا م- هلوق

 ىدسآلاءالسسل و رمعوبأ

 < وصد ضن ةمدهودس ولوم وه

 ٍناقملاةيعتك اهنام ع تاق نيح ولدت ةع و

 2 مرو و سد <

 0 اههقتوةران ايعتبم «*« ىعا رلالوق< مو هتامعا نعس بول عم هس اهاقع ويقل قع ا و

 لاقو



 م1 (امع) 2 ءابلاوواولافرخي  :نيعلالصف

 عشنا

 ًاررسغ وبن مدي ودماطع ع * كرب ىهوابياعاعتلاورنس
 و ودل ص هي

 ايات ضراوة او طبيا * ةرادتل كارشك كلي

 عطفأهنأ ثيدحلافو هيفدحل امال ىذا علا لدودقمدالبلا نما ىرعالا لاق

 سلاموأ يمرما# را را سلا 0 اذعناك امة:يدملا ضرأن م
 موس هي رس 85» جنم

 اهوقعىأ اهافعذوع َر وثيدحخلا فو صلخو لف ساناوأ 1 رءيذلا اقع 8-5

 ْئادشنأو راجل اوس ذهلافو شحااهرستبات_هلاواقعاووتتت

 قرّب هلع نامل ىالقلاوتيكسلا

 يقهر * هناكبن ماهل ليَ ب هر 1

 لاقيديزونأ ئارعالانبا نءابهنيي ثان الان فلارسك 5 ةواشعلاوثونعوم ان راعي
 9 و همم و

 وهو بألا عج ةبشطلاو" هللا كلذكو أشيأرهملاو :خعاوهولاع طرق لثمتوفعةثالث ووفع

 رض مفرح دعب“ كرقاواوبردا مالي اللول دو كسلا

 نؤديرن مهو لف ضومفتاةعاوو قي اوه ة ولاقت ادرس انا ارخآ ىف

 ”هعف ان :ىلعاد رميا شمل ب موني نأ فاك فكن ولو لاف ءامسالاناذجو سيتا ة عاما

 59 قلو نلاورسكل ويلا ومو أنحف ىضررذ أش يدح فو ةاقكيلاغل

 لوعاهوتحا اة كوشل وقعا (اق إل لعت نع لجر مسا قامو تلويث نبا لاق

 لشمرادلاءذهةوُةياملا قب ودن وفعلا قباهماسرا لاو و لعام و "هل اورا لا

 ئطررغ اتش ةدعلاةوقعب ليما تربو دالاس وطياملوقتو تالف

 قتءاووقعبامعو اهنمابير قو هلو داوم هوب ى أن ميدي ىذا مؤلمه
 طبش نأ نكمل رس 1 رثبلا رفا اخي نأ اقتعالا و اهنا نمانتافرثبلا ارقتحما

 ةنالك ىف كيا 00 وسد ماما طي ملا ذافربلارف<لجرلاو اهرعق نهال
120 

 هيفوتشتفمالكلاٌناسنالاوَمْشَ دو مالكلاٍب شف ذخالا كاذكحو دصقي ل ومافوتسا
 26 م

 مهضعبلدشنأو وياما كلذكق اعلاو

 هتان مانةتعالاوع 5 اتعالإبتن زدنفت و



 ءايلاو واؤلا فرح « نيعلا لصف 00

 ا ىف اكح باملانعو و ع هريغصتو هد ردك زمهاهكلوق اًدْعان 0 هوما دن يلبمأ

 ا 5 2و 5

 0 نفعا هومشورالا تتعود او همأب در هوقو لجرلاة ودع نئليداكيال ههجو
 ١ نتكتم أ » | هه 111 تاه هر د ٠ - م

 ٠ لاقو ةغلاإلددثابتفع وع رام دس الو ىدعش تس .ردليفعت ليفعت وتفعوا اوفعو

 ١ :وطقلاوروملاهنآىف ىنعتابمنأل ولان رلا رافع 2 مءو

 يا داو يعم يلعاو كلا دلل يضر اطهر ناحل لفها قتلشو

 ككاو اوم 9 1 قيقرلاو ليلا نك شوفت للا ثيذنحفو سرادلاوهو فاععمجب

س اذاثألاَِ رلاتمعمهلوق نمهنعتز رواجتوامتاك 0-5 كلش أ تب ع
 ١ | هنمو هم ه

 و ا املك لسو ءيلعهننا ىلصهقلالوسر ناك الب سف عنالا منعها ىضرنا فعل تلاع ة لس | ثيدح
 | ىسقافلاهوعقزالواهنم اوزبش ىأ مكي امفدوُااوفامت يدنا دنمو اهشمطالىأ
 51 ا 4 مايك وعلا لاقف .ةمذل ل غلآ كاومأ فاعل كسو شابعنباثيدح فو امك

 . الانركذير هزات لّأملا لعل اعمر غو ال فشلا نهوتقاشلا ناي

 ءأفعلاَب هد مرام آقع" 3+ اونامفانتماهاعأ َلْمَحت

 ناكاذا لاتدتأر وميت ىصوبتلا نعم نءهقاىضرت زي رعنو أ ىور بالا علانامتلاو
 ُ ا 8 ذيويهز تيد شنأو بارت "افعل اهريدغ وديبعو لاق ءافعأ امندلا لعن كمو توق كدنع

 3 1 اذازرحم نتا اوذضماشمادلمقو ب زال راب هل يضايق ديرتك 0 هورادلا

- 1 

 2 000 م دهم ه وو

 ا ناهذؤ: ةلالهلا وسو وردا اةدلاو ءاقعلا ان ذل لفءامايلعُتي رم 2 ”وانثيغر تاكأف د هي

 00 3 ءاوعلاثئذلاو ءاقعلاهلعو املا هفإبشلا فلاش ثيللالاقو مألا 1
 ءءء

2 

 ءاذاوذاشا ذا ثيدشبا د ر وامامأ او هلع رادلاتاَخ اذا نغاطلارث ارثاؤىك و
22 

 وملصسم ةهام>

 1 َ ضد رمل قعنالا نبال هوا ال ووو ةعمر دن نورا عاما قعر كال

 هحالزااسالباوذطتيكسل نان را 11م تبيلوأ طول لْفلا ضرالا اوقملاو ١ قوع

 قلنا هل نفت ماسر الس نمل سوهيلع هللا ىلصىبنلا لوقف ىفاشاالاق و كاوايف

 ْ . تيكسلانءادشنأو ل :) ادالبلاوذع

 ارامل يوالوفعلا اوطبيا « ةجراد غلا لارشك لَ
 د طع هشلاىرب الاف

 رّدكلاعباتلاب رود 40 عنان مل مزاهلاا



 04 (1ذع) ءايلاو واولا ف رعب .ه نبعلا لصف

 هوهص ىامعللا نع مذ ا هنوافو هتوف نلةوو هيقةيع ارلاىلعةنْومالامومتيل نابل ْ

 لطخالا لو هنموىربنبا لاهو هل تلا ذهتوفع ثعلب راو

 وس سو

 الاص- وعش و هناوفع » اوررشي ىحءاملاَييعتاملا

 هديسن.الاق ثريعتسا اذا ةقركلا نم .رذقلا قدرا اعلاو قرص ن منا الل عفريامثواذعلاو

 ىدسألا سرصملاَ اها عتسملا يف قبب اطرذقلا قاعو
 ساما حج

 ماو

 اهريعَتست نمردقلا فاعدراذا »* ىقَِحامىلآاو يأ تالف
 يفآ ل 2-2

 هب ]وعش مهناليصتلا عض طومىق نم مول عاقهنال عذر رحم هوم قتبلا ازد ىاعتيكسلا نب الاف

 اهآرفهرذقرعتسم نمسا فاتن مسهل نبا ف بشناق“ ةلاّبحاصّنأءانعمو
 2 .٠

 هتحاحءاضقن ودمدادنب زالربعتسملادر ارب هي 01 اوهفاعلاواهيلطي ا ودنم
- 

 مالك لاهو تاكو ملا عطوم وهو رعت ملاهي ةيقب ردقلا ىفاع هرنغلاقو
 نص وظن

 ىفقيدامتوامعلاوةوفعلاو فاعلا تيكسلا بالاك ىربن الاف ةرورشضلا حفلا ريف دةلافاع

 نع كنور ار ىنلاوه هلال عفراء عشومولات هيطلتخا موق مم نمد هلا ةسأ

 وكن ةيرابلا ماعلا معرب ىلا ةواعلاو هل نذل ةركو قام ١

 يل 0

 بغسأ ةوافعلا تاذم معاك و # يا يكمل و

 دوو م هرمف هع 0

 تيمكلاتيند_ أو مرك نمد صخمالل درمان نمعف مقرب امرسكلابةواغعلاو رسوما لاق

 لؤأ رسكسحلاب ةوامعلا ليقو د ٍ والو أهل تر عاذ |قرملا نم هتوف لوقتاشيأ

 اذارذقلا 9 وُ هنملا ضيوفا ١ عدلا اعجابه ربرخا .[مضلابتوافغعلاو .دوجأو ق قمل

 َى رب نبا لاك ةافعةدح اولاش ؛رلاورب ريولا 0 ”كراودلااملاو اهلفسأ كلذ تكرت

 عبضلا فص امين
 # ساه سا ص صام و

 ليل تطعسابعلك هافعا ب هيلع ىر ا ١ لتفالا دك

 ةدحاواربلا نمسوخو كيرلا ءافعكلذكو راسل قزلا لعلّ رلاهريغو ماعَتلاءافعو

 م

 تدفافلأتباقواوى مهامنا ةملص ا ةةامعلاوءاعلا5 رده تسبلو ءافعتادعقا و ةدودهانع
1 

 5 ؛افعةدحاولاة شير للام :الو لاق او اولافلاقيو الاي أ اسال

 م :رمهت سلوى ءرهزالا لاق ةيلصأ |متاءافعلاةزمهىفممضعبلاقو و ه ةشيشك ةريثكا نو ىدح

 ةواقعلا وةوفعلا ملاذ :ومَع .وداوق

 سوماقلا ىف م نائم
 ها هريغو



 ءايلاو والا فرس «٠ نيعلال ف
 1 5 00 : وس ساس ع 6 وو 0 2-0-0-0 01

 | سرد ى_هعرئالاافعو باقدو لبالاربوراكىأ ر.قعاناةرملاتل> ربدلائ رو ربولا

 و 1

 ًأرَمَشلاليوطلا ىفاعلاو ٠ ينك فادكأ فاممالغالا ريع نب بعصم شد دح فو ىن لاو :

 وعلب ىاَعلاالوث عَملابَسبلانلماعنا يدها طر رع يدعو
 - م ووعد هس اة مودم و

 : اقع هتقيقع هتقيقعنميلع 5 اج نطبلا بجأ ما كلذأ ريهز لاق

0 ٠. _ 

 ارءالانباعشنأ وقو :٠ هزيد ىطعفَل طوكر علاه :رعشافعو ر رولا رك ءافعٌت اذا و

 بالا بلاط ةطَمْسَقَع و »ع 6 "كوكا نات

 و

 ار اه درو 6 ودون ترطب رع .رامعرت حاد ىأ تقع نو هرسف

 موو مهل 7 هر همدعإ نهم ول 35

 ظ /تابنلاهاطغاذا سرالاَتَعو ارثكتاكسف حبلا ىيرلاةوو رثكو رونا هنن عرب ةيفاع

 ارادفديدنج لاق

 ب الك ىشو بعصا ابر - امج 3 صايل

 وم ةس 1100

 0 قا نوهومنم قتسي دار لكوكب ورطاكُسْسعلااهاطَع لوشن

 127 نكات فامورلا « دسللاقتو تايفاعووتو مدل هلاك, لل ةيفاعتقانش.للالاق

 : : أد دازاذا مق دولا ىلع الفاف لاقي و نسي تح وكت ىأرسعبلا اذ هرهظ الا و

 |ناىورو ىلا قهيلعتدازئأ « هيلعّتةءءارملاناكاذا م« ىئارلا لاق . هيلع

 : :١ 1 ثيعتلا تب ىارعالا

 ارد تسل مدفع #* هديعنا سنان تااحى ولادي
8 
 ةكاطعدب ىلا لالؤسو يلة لعوُط كلذ لاسب او لاسناقعو رثك اعيد وم ع

 1 دصرلاوراطمالاداهعوشمي 1 امك لاؤلاودوملا نصرشل ١ سلات
 00 هاد و هه ع

 1 بنا موموبأو مداخن لوغو + هدبط اداوم شيلالاقد ل لصف ودب رىأ

 وَ

 َن بارمشلاو ماعملاو لاملاةوُعو رد ,"ىئاطب لاذاءامل معو هن "رافع "واف كاذكوهسف

 ريزلانباثيدح فو ايوا معد 224 ءافمامو هرابخع و نعرسكلاهنو# 2و عو

 000 نع ْشاَدَسأو اسمن نافدوفعامأو رب زلال الذاثلاو» رسام ةغدانلللاه هنأ

 ةغللا ف راج هالك ريثالان بالا ةَقَملا نعيم ال هبط أ ولاملا لو علا

 ةجارمال 52 رغد اون َناَشلا نعل َدئاماملاو اومعو ثيدحلا اذهب هش ىلاثلا ولاق

 0 ا 1 1 5
 لكن ءنيعلامضب ةوفعلاة قيشحو أ داسقلا د_هب لص ا داه_ةمناك ام ىلع ىنعلاسقيو هيلع

 تابثلا



 ا (انع) ٠ ءايلاو واولافرح « نيعلالصم
 هو هه

 فءدالحج دان ك2 لوف و لَو و رش ضر رعت ال و كي قدا قسملاو 84 رق .زال لاقت
7 

 لبقمنبالاقو
 مدد#ك هد اوو ه3 م ءءء س6

 ادهيتونيرفما شيعت ىو * يصد ودأس المال اف

 قدم اوألاق ودعلالقنوق وقفني ب اذاهكنواك سي وىلاعتهلوقو قلاع لدا

 لبق ةوذعلا ذ ىلاعت لوقو ةكرلا تّضرُعنأىالْضلااوةغنين أ ا ورهف لسةلاوةرثكل وعلا

 مويلع صفت الو سائلا الأم نمروسبلال بقا علاوة ىرذلاُلْصَلاوملا

 مى - م هع

 ذخأب نأ هبت هللارصأ ريب لا نبا ثددح ىو ءاضْبلاوذوادعلا نمهيفامعمْكيلعهَتاَصْقَتْسي

 لوا ماهمّربيومهقالخ ألقي نأء رأى لاو هلاك سانلا قال َنمودملا

 م

 هينحولاف وعلا لقنوقفني .اًدامكيؤلأ سب ىلاعت هلوقىفءارغلا لاعبو مويلعى مشت بالورستو

 ىذلادارأ مَفَرْن م سايعلاوبألاقو لاملالضفوهووُْمَملاْن وة لقديريمضنل اهيفمالكلا

 مالكلا فراك دنا يتلا اًدامْألَس مالا ارغا اراثخ اامناولاق ومع انوفا
 هم سا مع ه؟

 نآأزو< دقو مقر ىذلا نعجاد لجن مولا بصتلاسنْح ا كلذ نوعي املا ةنااكسف

 نأاو مف كلا ضرف لبق الاودي حلو ناجزلالاقو فانت 0 اًتزسادامَنوك

 ىأ م ولك 8«يضاملب لادا ,بياكملا ل هناك كر زلانتض ركن كا لصفلاوُي
 6# مع

 اذ_ههيقابتوق وة و مسهماعف مفك امتْسفلا وبهذا لهأذُحأ» وهيقابيك ده و هيفأيأم

 وفعلا ل يقو اهيفبدام نيب دفا الار راسك عاجلا يلع ىلا وربفتلا ف ىوردق

 هلا ديعومبف اليتيم لاق اضأ !ٍهلث_ ريغ نما ذ ىلع دام ىاعلاو لتسرب قام

 مو < 2

 07 ءاردأو هجين نع انف هنم اجامل سلوكا

 وفعتامع ناز ءالازءا هيلع قشيلولَضفامىأ اَصواَعام مندل َو جاَرسو لوس

 اَيَعو 7-5 نعل ضافلا وهو هلام مولا قنا قعأوانحلرلذاوُتب[تعو ىلا

 وهو 2
 رك قامو وتلبس سول اوةعىتحقيزتلا فو اوك موقلا

 الورك واه عش رفو نأوه ىلا[ يح ل سود يلص هقل ىلم تأييد الإ لاطو

 ووقع 2< ع

 قو كلذك ه.تأعفاذا نات أه ةءو هس قع لاقي دازو اذا ئشلاا فعن مس راوشلا

 سمع نري 26 ع ع 0

 لتق نم ىنعاإل صاصتقا|ثن دس ه مو كلذ هبٌّتاَعفاذانانغل هّنسدعأو نأ همسفَعو حاصلا

 و رقص لس داذا ث د دخلا هنمو ىنفدساالو هلاِمَرْمَك الىأ هيلعءاعداذبه ةيدااذح ادع
0 



 ءانلاو واولا فرخ ب نيعلا لصف 8 0 ف

 سمسم هذ

 ( نع يزيد هنم عدى أك َعَم ورمل نم ىفعأ لاقيه كدفعبنأ ارمأ

 ممل جنح هم هس

 ْ اب تا اليقومان نا اس  رقدتلوأال ىرلا لالا تدعو تمكث ءالاهلأس

 | 005 ومع و ةمع و 4 01 2

 |قاوناشماو ةيفاعلاو 1ك نبا ا را كومو ىل-كفلاوفعلاو فورةءملاوفعلاو

 90و

 1 د 7 و ه1 زكام نوبلط» كن 71 كأي "وفه نيذلا م هلق وف فو رك باللط و قاشضألا

 أ 9م ٠ 1 أي دا

 1 أ ةيفاعلارثكوت ةاقعلارنكوهو فايا هيتعتو فاضألا هوشعت ن الفو ف اعمهدحاو .دراو

 0 ام فصيح اذا لاعب لطملك كلذ تالذرا راوااودا رلاىاعلاو قعلاريثكو
 | .٠ 059 م هَ 26

 3 ينال نمقنرلابرسُماعلاو هيقتسموًامدياوىأ 5 هييفاعف كر ضتحت ضمرعا ذ 7

 بلعثدشنأ ريطلاوباودلاو

 00 . ةيفاعلاو ورب صم #4 يقلع "نوايا

 »2 و 8 همس قو ه 78 ءو ذو

 3 ا ااضراابخأ ااا اس اذهبوا رطل نسخت الد يع

 هي

 ذفشرد ماو ق يفاوعلاةياور فو ةفدتسبفووف اهنميفاعلاتكك ًالموذل قيوم

َ 
25 

|[ 
 1 |ةييفاعلانمدحا اولادسع :وبأ لاك ف ةاوعلاةلاذمتناكتصامن د لاه هم رجيةيدملا

| 

 04 ا -

 فم وقع لاةعدق و بعمر فاع رويدا رروا ناضل 2200 ٠ وفاع

 ىنعالا لوقدشتأ و

 أ | ٠ كلاديع سفرتك , هوافشا فت

 ش رمت ثيدبح و اتاي ,دلاق مهريغو نيالا ن مشيدا انهى ةيفاعلان نوكيا دقولاف

 9 ظ امكان يك دس د رفا أوس و هلع هللا لصهّللا لوس بعل دتلاق دي ةتسسنلا

ناسا هنم لك [يفاعرزع رر رواسي بس نمان اقف سم الَتلق
 مارب ادوأ 

 1 وس

 ا
0 

 1 رعاشلالاق زلثتورغباوُثَملااماطعأو ةقدص تناكألا اعغبس

 ىلا , مودس ته ص

 بدأ يح فرو ف قطنتالو »* قدوم دك موشعلاىذخ

 ىيرينادشنأو
 ةوسوسو س - هوه  ضنودصوم * ويزرع

 شنت ميل اذا شداوست تح 5 ةعداو يه يداك القف



 0 (افع) ءابلاو واول فرح. .نيعأ الصف م

 فورعملا عاما هيلمقِمدلا لعاهانأ راي عم مالارئاس ىلع هر وايت امدعاه ذأ ةلجانأ

 نم ضيف كلذ لاف كلين تاس اهبل ان ةيدلاءادأ لآ اذ اىلع و ف و ور دال ةيااطمىأ 1

 هدو سد در

 مدد سنك ىأ ىدتعا نال مكتمل اوال هللا هل حلق ودعمكم كبر ف

 ىأىنميخأ نمد عنخ ل جوزع وقف عضال ءااوريلأ ب اذعولذدي ءدلا هلو. دعس ساو
 دكا

 نمو ف ورمل, بلاط فرات سراة قودقا لوكا هبخأ لدب هَ ,داادخأ هلو -أنم

 تموانو هققح لديهتيطعا ىأأروأ هق- نمهل تضر ع ل نرعلاو لدبلااهانعمهيخأ | نمهلوقف

 مكلدانلعل ما شنو لوي نوُكَحت ضرالا ىفةكئالم مكمان ابوأو لج وزع وزع هّللالوق
 »هه -هع

 هدحدو|امهن 0 1 ذوأادح أت لعامو ىرهْز الا لاق مءأهللاو ضرالا ىف ةكئالم

 لتقنعوذعلان ارا اللا قمل اس نمسا 1!ناكهديسنءالافو

 هوس نع6م

 هدم  ىذااوُهعبوأ انوفعيزأ ال اىلاعت هلوقو ةىشملا انها[ هسءارتال اسمان لع شلا

 فرلاوأ ولا 5و حاكنلاةَدقْعمد ىذلا عبو ألانيا 0
 + وه

 ىلعح وزلاوشعي وأ حج وزلل هكرتتفامول بج اولا فلا نعوُمتنأ : 1 رمل اوفع عمو أ يأ ناك اذا
 قادسلا فن أر بحياتي لور هقالوقامأواعزعزالا لا لعلا ابيب فضلا

 اًنههَومَعل اناف حاكتنلا ةدفعمدبب ىَنااَوُفْش مادو تالا قنا اوخدلاَلبقَتدلْطاذا

 تَسفأاذاىلاعن الفل ٌثوةعلاقب اها بجرم 7 روأ هيلع ححالامماط غاب لاضُالاهانعم

 َنهفاطبءاسنلاةعاججب لف نوفي نأألا هاوقو ع هرتاذا بلغ انم هتوََو كان
 هه سا حج

 ةهءسا ا وس 5 دع ىس © 7

لد وفن ةتوهمْنمل اولا ةبدست ميشو دكت لبن مجاوْأ
 نوب وانو اوزا

 و 2 :١ 98ص دهوزوس ١»

 هاكر هم اهل نأب حوزراوهو حاكنلا ة دف عمد ,ىناوفعيوأ موك ريورهلافشنزم

 حوزلل لرتتن أف ةأرملالاضفاامأ لطم ىأ ف اعنيجورلا نمدحاو لو همنا َبييواغاو

 هانكوك ينال اندر فدنن بهجوم

 2 هلوص همممؤو و 72

 لاحرال ناك ولونلعُشت ىءاسنلاة عاجل عف نون نوعي هلوق ة-منونلا و للاب ا

 لاج رلال ف غمنك,ملاذاوت رونل افذهتو لبق: ىلابصنتنأنال اوُمعي نأ الا لاقيت أب حول
 296- ا 7 ءمو7 ع

 عمجللالاقثتسا ني و لادم تنذك توي سال قدا 3م 02 وأب صني ام

 نضومملَجدو 1 رد ل ال نوقع ليقفعاذنلا لعفامأوَنوُهْعَب لية فامس ب
 00 وه

 5 : ب و الطن“ هافعتسالاو هنن كلذ طداقمتساو هازترمالا منافع أو فاعسَدلا



 اك ير ل

 . ةادلاو والاف رتب هب نيعلالسف 2 ج6

 سرداذاران“ الحان رلاتدع مهاوت ة-مذوخأم نع هتئااحت مهل تدك نعهللا

 || ىلرمت ططتأرق ىرهزالالاك ٠ ًاوسىتعتماو مزاللا ظن ا الاتمَعدقو

 راح ١ ىنأثددح فو اوفعرتالا اعف فعرتألاخيرلا تقصو اوُفَعد#بعلا نع ىلاعت هتاامعديز

 3 0 دارا 0 : عب موب
 - كش

0 

 ا 1 اسوس فيج و اياللا وعلا ةيفاعلا هلتقتو ىأ ءامنعاوهللادافاع

 7 |" لعانم ىهيقوممعآلاذأو نع مهانأ فرصي ونلنعم هينغيو ممعكيغي ىأكنم مهئاعي و
 5و 1 ممق8

 ا 00000 0 مر تووخلا نم

 تارا اهءاغ 0 يسار ل 1 لاتقل ايل لوقت ا

 26-9 هم 2ك

 3 5 فص اوفع دنت نعانع و هآ ًاربأو 0 ”اةقانلناوةبقاعلاكردصمّةيفاعو ٌافاعم ءافاع ومإلا

 0 لات ناسحابهيلاًانأو فورا انا :هيخأ ن نمل نةللاعتهلوقو رافع وهنعدللا

 0 لهأماهأرذقىلعور تا ااه دو ةلكشمتنا ١ هذهو ىرهزالا

 35 1 - مسمو

 6 ( لاق دهاجمىور اسوضووانام هديزراعبدب وأو سايعنبالوقرت ذات تيأرذ ار ةم-هرصع

| 

 01 |[ لجوزعدقالاقف يذلا مسيفنكن مورا ايف صاصقلا ناك ل وتب سابعنبا تعمم

 5 | ساوعضقالاع الاودي لابد رعلا و ٌرُطابر را كلا ف صاصقتل مكيلع ء تك ةمالاءتهل

 ا ا َ 9 .رنم شفع كاذ دا يدا لب نأ وفاة داما دأو فورم نانا مسخ

 ْ 31 | لوقنع رهزالا لاك ناسجااذهىت و ناسحابان_ه بلطي م امم

 |: 5 00 لازما وضومؤوزملانأ نفل صالادمل فبدلا لقدوم ساسغنا

 هبشأ نمل عنف ةلوقفوغعلا سدلودكرئاذا هلع هلام هلا عومل ل ذفأ اذاهلاهنالفاثالف

 مهل نكيلة مالاءذه لب ملارئاسُنأ كلذو لح وزعهتلانموفعهنكلو ملالو نماوفع

 دما ف كلذودلا 3 1و زابتخا عمالضت ؤةئماو ةعومالاهذهل هقلاء| هل ليتق تق اذا ةيدلاذخأ

 نيحةبدلاب هما لجمتا امعْنَم ىأ فو دردملاب عاش انوثه بخأ نم هلع نخل _جوزع ديفرط)



 ما (افعأ هايلاو واولان رن نيعلا ل ضف

 عملا بار ا قرح دق ود حاولا ارعا منا برعتفروصقورصقو ارزو دقوا شور ا

 كفذتاذهف نير رصف وأنا رصقوغامنا كلذ نمش ةيثنتلا ؤدحت كلو د ارعا قرن رح ْ

 حيث وكب هال عباس فال ناعم فات حاولا لازالوا بهطموغ

 مه

 مظتنتامنا تشاذااذهدجتالت نأ أوةرشك# ءاينثأ قدح اوللانلانعدخاولا نوكيا 3 مين 0

 ةعاج وكت اكنينثانمرثك ؟نانثانوكمآل تبل اددعل نم ب رضا ىهوتتنلاد حاولا ام ةينثتلا

 نينثالا نمرثك أعضاوملا ضغبنفاجيداريدق ةينثتلا تناكن او بلاغلا ل مالاو هاذه عاب ندرك أ ||

 هذه عبخجاو دحاؤلا نيب تناكالف“لَقلاوةرثكلا ىف عجب الاوح ًاقال_:خا غلببالل يلق كلذ ناف

 هناعمفةيتثتلا نقدح الادمي اوعبملا ىلعدح اولال محي نل يللا احب راقملاءنهو ةبسنلا

 تلافو ةعانجلا ىلعك_>اولا ليلا لبا ةينئتلا ىلعدح ازلا لمع نأ انامل هعقاومو
 زوم يد

 هوظعي ءاظعودجوبالامكلذوءاظعل ل اوأ | ل اءاودمل سيقام عرش دو هواك اع

 ليم نبالاف هءاسات ًاءاظعام هيلعتو هيايييلب , هوان اذا كذكو هلم امماسفةلاَتْغا ار

 لاقيفا وطن طيصق قرد جيلنا ةرصشوهو ناولتعلا لبالاّلك (مَقأاطعلا
 همصا.ك الإ 9 هَ هددفددم الم

 كبف ددوتف ناولعشلا لك 1 نمر اذا ٌناظعو ظءوهن اديدشاظع ىلظي لج ا ىلع

 00 < © هع هزي بف ٍِ

 ا املأ ياسين مولان نمو ءامأيسميول هاظعو

 همي سوق

 لا ىيظفبامتلقف ىيولبامّتدنأ للا فى ر دزالآ «نيلعيا يدافع يأرعالانبا

 لاقت يدامدارأ هلثمو لاق .ً 0 وضم هباص حصين لالاذقلاَش

 ىف كمروأو نارتو لاطعاملاك ينعتصتاملاق فارع انا نعىنايعللا كَحَو انيلظعتام
 مءه

 هينان ماب اسال لكن الم ىو ا فس - اامانلقىأ ها ك7 احم 7 ةلءامانم

 'يتاطلاو كل: ىظعَو ةّيرغلابهَعطقاذا اوعي الفأ عقار ءالازنا ان طْعييلا د
 م ديءص . - هم سله هم 5<

 قلى ءاطءاموداحاسنالف ناو رسلان كيوت لوني حسوب

 وفعل 0 و وعل قاعتدقاءانمأ َّق (انع) كاسات أ هاتئءامقاداقلا و 6 ّْ

 انقعلاقية غلاما ةيبأن موو سَمَظلاو ودا لأ وميلعتاقعلا لَو بلان واغلاوهو و

 فلانة 53 نعل ++ وزع قاَوُفعوعَملاتللااك وو ار او
 2 هل :, وو م ا

 اًمعالاتالوقو فرانألا الا هج د [تك راقب 6-2 4 روشتفلا

 ذكه خلاةرسلالمرهلوق
 مكحلاو دّجعملا ل_صالا ىف

 هأ



 (ىلضت) ةيريالا لو ٠ فالس

 يشرب متعاسم ٠ 5 .ةدوتيتياذاايسأ ام
 هر ترا” اع وهف يود س9 07 و وهسدك

 1 سنصتتاو ةزكب تسيل ة نمل يطعم سوقد هسيلاهفهديب رضي ضل فوط»: نالفو

 1: ى - ف لث هلأ مدع هس 3م سم وز هدب - م هر

 1 أ سوق نيزراهرولا شوق تهدأ #2 احؤرطة يطعم قتهو 5 مهلاوأ لاق ا هرتودسي نم
 1/0 25 5 ف د وه م اك

 أون وذلاك م تلعب ةيطعملا ننعم له ةيتاوم لعق ىلع ىوطع

 ادئاضف صد ةمرلا
1 

 حاولا كالا بطاعت ىو « اهني تاك ى وطعن

 ارب ريوس ثيعبلا لوفد قرا اومسدفو رولا ىولالاهدارأ

 لدغ نم تقولك نم حف 3 مهلك سانلامالا 6 وأ

 3 مارس < سم 1 - © هد اء تس ا ماا يمس © يب بد 00 3 مَ

 9 /الصقاوىوطعةيطع ىلا ةمسنلا و هيام جدوتن الس عضوفحابج اودبأ ة يطع عامنا

 1 لاقباك اهيفةغلةءالعلا وأ شا نم ميعا صر 7 «أماست ةلخ ىلع ةياعلاهديسنالاكأ (ىلنع)

 سل 8ة- هك
 و

 5 2 ةفيرهلا ليتك فوعن نجرلادبعشيدحىفو ءاطعو ماع عيد اوتماقسوذياقست ما
 #1 و 2

 2 ب ويرسل ص ربءاسايدارأليقولات دمعت انتم محب ملال انسالاق اءاظنعلا

 لاق الع عيا هلوقلعدح واباذج مجالا :لعلا فرح نكي ناوةئامَعَتَرمهامنا

 سنع 5

 نعال ا ع دارعا ١ ةملا تتناك .ناكد فلو تابعو« م .لوقامأو نيب

 * 0 صوو م ع

 رصيف ةبالصوةبابعوةباظعالا لاقبالتأو رمال نأ فرامل !نعاهدعبن هلبلا تن وقواملمأ

 ا ا

 « مز مهدصرو تمت جدع لام 000 .. يح تيتا تجعل >2 . كح - ييرمعم هلل اذ

 9 اهسوتواقشو توابع ةيابن فرصتقا كنا مالا هسيفز وحالنأو لالالا نود معنا اىلع

 دجاولااوئبامنا مهنالاسقف كلذ للعدق هللا جب .رل يللا نأالا لالءالان ود ريمعتلا ىلع ةنام رو

 دقو ءاهلااوادأاورطاهعوقولءالا العا مومرايفالَم وءابعوماطعثولو ةباوناك الف علا ىلع

 | َلعَتت دلو ل يق نان لاه .اهلبق لتعم تناك ام ءاهلادعت لتعم ماللاتيقيفٌةزمهماللا تلقا

 ع نأةءاظعوهو لصالازاج فيكف دحاولا ىلع رفمملانأو عملب نم ةّشرلا فمدق أ دح اولا نأ

 قع يئبامناىضانملاَلعفلان ا لوقف ءارغلا ىلع كي امص أهياعاج الااذه لهؤءّلغعوهو :عرفلا ىلع

ل ىلعدح اولا لمح نأ ٍليِلارا نب أن خاتم انرمضمهاوقل ب هملول للعسل علا
 ا عج

 نمنوكّتداب زلم -هنملاصفنالانأ باولاف + ةمنثتل ىلعد اولا لمن ءارغالز علو

 لوقتّلا رئالأ ةئثتلا ودحاولا نيب سلام ةعراضملا نم عبجلا ودح اولا نينا مهدحأ نا و

2-5-0 



 0.1 (اطع) ؛ ءايلاوواولا ف را لزرع 1

 ةيخراتت وضعت ن مم ضع اوان ءوكلااو | 16 ك5 7 ا مس ىطاعت وكَمْفَن ررثثلاااطامارأ

 7 ع |وقاساف هب ىطعأ لاتالو
 0 هس هثوس ©« 3 2
 زال لغلاو قابلا ىّتأو 5 همكم زطعل لامرالأ

 0 وا

 1 هع عاق

 هيف وقفا بامتوفتك سرعان ل طاع نالفو ةايلاد افسح هطن ل دارا باق

 سم مو ىهء همم يا 2و تاو ل

 كفيف فر 0 هوالدر لحر ليفت 1 طاعملاو 2 وانما“ اطعال اى ةرهزالا

 م 7 5 وأ

 ىطعت دل هع ىبسدق ودهم وأ ق قوس فامهو ٌدعاباذه وةعاساذهءزهيفهيطعبف

 >7 2 م 3 80# سمع

 نأدي بز رنمّتدزأاذا و مهلأوموبلاباطءاطعتساهفك ىو هقكبساثلا ى طعس "تسلا
 0و ع

 0 م6 : !لهذع امعلالوق وعد تانك ودفن هذال معو 0 0 لهل 00 2

 3 لهن الل 3 انك اساهكمقّنالَل اتصف ا اوعي و اولا تملق مقالا تش نوال

 مسالك كذكوو طعَتاقفماللا تفذح ءاطغت يملا و كلد لعرب 2و ة'ايلاحت جف ةايطعم

 ىعامنبم ناك اف لذ ىلعامنمم نكت ماد امالل اهنمتّكْذَحَوَد ع و علمت ١ 1 ا 0 يل
 ئ

 00 ساما سمر 65ه تاما ب

 ةدحاو فذ مل وتاا ثالث رخآ ف ىخاناك رْئالاق ها نم ىدثوحخ تن لعف

 ليا طاعتلاو ضان ماه ذ تاك ونا هفذحا تركنا نانا يضعف لعالم
 ا 86م2 سس سا سوو وو ف

 وألاف هكر امهالك ءاطعتواميبقا رعى طاعتو كإظ نالف ىطاغت لاش ران نو عالو والام

 م ودع

 انطمت ونشتان |نمان.طاعتفامطعت ”واّسمطا عله : وتسلق اهعيفر و رومألاىلاعم طاعت, نالفدبز امر

 امهلبقو ُ لا لس وةعق ءدرلا ىطاعتد وهلاقناببس مسير تاوالا ت11

 لبليقو دارأام غلف ةقانلارمَع سلا ىطاعَتف ىأرقعف ىطاعَدف ليزتتلا فون اعمجام مفاتن ل اا ل ل لة ا
 م م 0 هو

 هللا ىلصهتفصىفو يي هنأويهيطاعت

 1 مام هياعحتأ عم الح انا نشحن نكن ئادنلا أهرب قلى طول اذافلسو هيلع
 و 2-6

 00 كحد رغو دورس كلذ ى ًاراذافداسفا وألاطإا اوألاما ضر اقدر

 هواك وفلل اذا هوطعت يذلااطعنم شل |ىلع ٌءارطاولوامتا طاعتلاو نحل ةرصنلال

 دوم

 ” رطعبو نبط هيو هواودارأ ممنون هى صلاى اماعو

 ا و .-

 هنعانو هثمعت ذ كاوةكص هرعأب تقو هته ىأ هتطاع وهتطءلاَش و يهد 2-3 و

 اهّسرواهلق وانمى أه طاعت يهنأ لاقبو تمدح لوبن مدفعي لوقت

 ةمرااوذلاق



 ءايلاو ةاولافرح + نيعلالمف ١
 "ل - و 5و دمااخأاا دك تاجا ع هو يحلو 9 و - 0

 ١ ءرهزالالاك ادهنم دوخ أ مءاطعالاو رجشلا لوانتتلا ميديا تءقرادا لواط ى موءابطلا يمي

 :ىلاهس اعنا بقطع مملح حلا 3 هت لوقي بزعل نرخ اوي تسمو

 اكرم نوط زوتافا اذابسبا لما لاح و هم ىلعم مطاعم ف هبكار

 لا عجب ٌتايطغأو ةيطعأ ارا او ىطعب نم مما ةيطعلاوءاطعلاو ينتاب رللأ
٠. 

2 2 5 

 0 ةكرط مهمل ناللع لضيق ءولالعالاةيها لع 6 لهن ويس

 ووفيت أو اسلامية ذئاب ماوه زكي هنالاقبو

 يدب ءاطعلا .الاوالامءاطعأو عجل عجبٌتايطعأْمةسيطءأةئالثلاقب ٠ ءاطعلا

 لج أه ةزم-هلانالفلالادعبات ةاحاذاءاملاوو داولازمهتبرعلا ألا توطعنمهنالواولابواطع

 و رلالثم“ايلاكلذكو واولا ىلع نقولا نولقثت سر ممنالوام نم ةكرعلا

 ْ اوقيف لصالا ىلااهدرَ ينم منم 10 روكماطعلوقيفدح اولا ىلعءانن اهزمهينممهنف ءاهلاابيف

 1 أ ىدعود الرق فعر الاف تانادرونادروناو اطعوت [اطعةينثتلا ىف كالذكوذما درو ةواطع

 ١ سلاذهلاق اههتمتكرسلا لج ا ةزمهلا نال فلالا دس هدانا اذاناملاو و داولارمهتبرعل ا نأأالا

 1 (اذهلاه نانادرءابرةينثتفهلوقفلاهو. ةدث از فل ادعي فرط ةرطتم | وكل كلدامغا و اهاقتبس

 01 أ ةيتلافما واهتملد ساما 00 اهلصأى لاذ ل اتسدلفو اولاناو وادروها. اوم معو

 | تت يلة ساو تيا ردك ءاطعم ل جرو ءاتلاو ف الاب عمجلاو بّنلاو

 م ىفاناك ىطاعم عنتجالوا مايلي فل ا د_انوكي لنا اونبءاملا

 ٍْ م لل ناغاممهلوقد تاه اوامر او عاشو لماذ -ه شفخال لاق طاعمو

 3 نيزوجيااوّرش عراب علا نالدرآيالءاشاذهو لمس امو فور الأم اولاك
 ١ ١ أ اطؤمتأ ماوءاذسل اريثك ٠ ءاطع + لجرو ىرهوملا لاق هيلع ضاقبالوبرعلا نم عمئاملذ

 | يتلا زال أ دقو وانا مبطاملاوباطالو ثوم اورك ذل هيف ىوتْسيلاعْشمو كلذك

 طم الاموات أ طاو اغإ اور طاع للا فو هوان[ اناطاعملاو ديلابمتلوانت دل ٌتولطَعو

 ىاطتلا لوقو هويام ا برضو لبقو لوانّسمالوهنف
 هس للم

 عا رد املا ٌةئاطعدعب وه يعول درعا 1

 لاما ةذا ا ولا فذ ىلع ناكرلو ودنا زلا لاف فا أءاطعيفنأى رئال أدان ابزلا فرح ىلع سبل

 مخ ه م سورس

 بان مثلا ىلماعت ليدانما لثم» لان طعون هدحوك ثوكيل لوط اوطع دعب و

 دارا



 2 271000 ؟به دي ا

5 3 
0 

 549 (اطع) ءاملاو دال فرج * . تيالتت

 00 مقل كارما يدم اد هانا وُ

 سود

 تنضَعَو مش ا لوقيب ناب لا + ىلع رطشلخ زك تويم دش

 ىذاا رسل اولاق ءاضخغآلانمدوُ موهوب درا ةيضعتلاو هتقَراذا ةيستفتى ثلا

 تانثلان مت! لا كلذكو اهبل تفرقنا مالمو نهب سماق

 ةّدعلاو مهن هنعمسشم ع عاب نكلو هبلابككل مقل وو رولا ضعبدازأاذاو أ موو و 8

 دقو ءاهل اوأواولاامئاصةنوةضعاهتدحاونيضعنآرتلااواعجليزئتلا فو . ةقرفلاو ةعطقلا

 اهُلْسأوةرءاولا اكو اولاتّسقُنةوْشءاهلصأوةصقانلا اهنا نما 2

 ناقلات ب سفتنق اغاتي دف نتانيا أوتي ٍ
 ايلا يل

 هضعاوتمآى أ يفاوُكَرفتفةسّضعهدّسع نآرقلااوأعجىأث يللا لاو اوس اهو ّى 0 نبأ نيضع

 ١ رقلا اوله ىلارعالا نبا لاقو بتضاووتو ل

 هوجبعف ةناهك اولاق ورع اولا ور اولاد نيو ام طاَسأنوكرشملا لات روش
 5م وع

 كار درفكو متين باتكلا لأنا ليقو ناو مرماسألا

 ىهولاق ةَضءاهدحاو لعج راتنا تسر عش نمىرغزالا لاق: اغلا ضمت 6ةوقدفا 7

 ُةّضعلا وفراشم ااوذوبمل نوتيلا عا زن 6 سابعنبالاقو ةجضعل الاف

 قرف ةرادلا ف ىءدالالاق يكمن نيب ضاع لج دو ع ماك ع .هلاو هنمْيْذَكَل

 ئظعأ توطع هنملاقيلوانتل اولا (اطع ]ف دحاو مفاتن عون ا نم

 8 ع

 هوو ملي ةوان أ نحوية يخش رنه رااوطعيَر اِقرأ ةررهىلأث يدح فو

0 

 هنلاطعو ىشلااطعو وانتا هلل ىأ ىدنألاهودَْمال اهنعمقتاىنرقشناعثيدحيفو

 ةنيطفصد د رعاشلا لاق ةلوانتا اوطعأ

 اليسأ هنمّدناىَر درع # اهتاَقاذ ارا وظعتو

 كارما ا

 | دى اه س ه ست يي

 وطعىدج و وطع ىظ عارم اورو دا كاذكو سلوان لاو واطي 7ث ىو

 اخ: 7:20 يع داع

 لوقو ضرالا ىلع عضون أل فلو هثوهومو ان د ال 0 .اطءو ريما ابيتمرلا

 مزاخ بأن يرش
 فاعنلا لمنم ني ديأب « "ىطاوعلا صولا مدالاوأ ٍ

 ديبي ا جي دي هج تن عدم تا



 و

 ا تس _ءاناو واولافّرَح + نتلالصف افلا
 55 اًناَمٌءام هقاىصعتنأ دو ثرديلاقؤ هيلع تست ادق ناطا ا اًمَعاَط نع

 هم ع - هم

 || هلل 0 و مس 0اس لا اراد وعداذا انتباجإ نع نع

 ىو اهُدضُداضعلا ةعاطلا نواره نالدريغامن ىفاغلأ مسار قدا تيدا و

 || ضالة نب دوسألا بع طم اغير ناصخم مساك تدددالا

 كار ءالانءادشنأ نايسعلان هه 1 * ثلا هيلع ىصعَسأو

 ١ لهألاَل عمت 5 لهلاقيروْلاَ واع

 1 هئ نت ساه م

 5 قالا را ىصاغلاو ةماىدعداق 0 اتيت ماله 3 ياذا ليصقل اىداعلاو
0 
 ا

0 

 3 : هنمو هنمقبي ذل غاطقنالا ميما عر 7 و داع اولا اكد عطق 2 ال صارم وأق ربال

 هَم ةمرلاىذلوق ]وق
 ا

 ْ تا وداومر نأ 0 هيو قل ناو مو

 ئرهوملادشنأو اهم قمر 2 هكر لغ قع
 رش فوك مةنم ىصاوتلا وادع 5 عراب تقدر قْرَص

 حافوطلا لاك ٌراظ هع , رئاطلا دعو

 هدد 25 هم د
 تاينلا فاتر عدوحأب * ىمختوأ مكن رابع

2 2 

 ا | ةنيطر الا هييضودئاذاربن عمار دشنأو باعث هرك ذم * رعت نمت ص اع و

 5 ىلإ نئيظومد عشر را تسمو وهون تشو تدق مجالا عما اد

 1 أ اكعةنوك “أ ىءاوشتتؤملاورك "دما قرعلا نال ةي .ئانالاوشب 3 ًبامهفالتخا نمثل يلعالو لاف

 0 قاس نيريصقسرف لبقو ضونآلا نب فوع سرا اانضعلاو ْثْدنْما ىاةاؤتلاتصتغاو
 ضد <

 | قرهزالا لاق زيسصقاصعلا سكول شما فو اسعلاهيىرتتاملْصأ ربصق مالك ن هوو

 2 7 و 0-34 2

 1 0 و ب درعل ابق بوس ومتماك قو هو 0 را ةهذماصعلا تناك

 اننهعجو ممل راو لاوهليفواعوخوتادلا"اعأ ناو اوه اضع )
 .٠ هومر 2 0 وىو52 © 2 «# ا« لك

 ف ذواتمسقوءاضع اهتم اذا يعتز و زك اوءاشلا تدع :و* أدع اهم ة يذلا ىطعوءاضعأ

 اهماطق ىأننمشل اب و رغل ,قاهاصَع وار دو ره الح ننام 1 انالضتق وفق ةرباخ ث د دح أ

 م 24و
 الاساتّصِعو ىلازعالا نبا# يطل اها نيد سلو ب لاق هق فلو عشلا نشعِو اهءاشع لس ١

 دوج



 و (اسع) ٠ .هايلاوب اولا فرح « نيعلا لصف

 برضو عاف الاالمبَرْضئاَصَملا خيهلاوبأ هيئاوولأ اسس ديس بل

 دشنأو تْعَشْلا اذاصعىذئالاهمالئلذو عامجاهدع نوكيالك ءذلا قارا الثماهقاقشُنا
 ١ ههه خه

 - مودد ممضسو-

 عيجبن سى فو ىشمويلا 0 اضَعلااَعَرصةِسطاَمعس هلل

 ىناثلاو لمّدلا عامتجا و ننال ههيقانأك اهم بيك حنمالاملاامهذح أ ناينعمهلهقفهلوق

 عابرة الك ميال دابعأ بف ل رحالوُاشي م لصف ذهقتلا ف ةعج مي

 قالا مداو ملا ِمِعَقمال ااه فو « .لافو حاستحلا ىف ىتلاع ماننعلاىصعلاو

 ةمرلاوذ لاق اًصعلانهيسشتلا ىلعاهمظَع
 هذ وعم ع هم مهع

 عا رم فيظو 5 اهَوُدَسَيَللأ بئذلا لظك لج 7 رو 'ء

 ديعبسولأ لاقو عب رت وتلا لة كلذإ وداد ءف غابانا ةَمالكااصعنال داع ركلاش و
 تورد ع بم ©#هع - 00-5 ضو هس 2 0

 03 م دتسك لاصع ىلبصامو 5 مو هيلو مرمر بدي نالفاصع ىلصينالفلاسقي

 # ماد رو سرب دسم همة و

 بيومى تبول ذات يسمو لصالاو كالا لا

 دع اًصعلاّوي رافتو اهرماَعَنَ ىحاهت اشم اذازانلااضءل اثيلم لاش ٌفيِقْنلا

 س مدسل98ا وس سواو مل #8

 ىداوندان والا لع عادات رانا لسيف قت كمبتركن اذان برسلا

 وابل ذاع رلاىصةيكال فلاب و انَهلاَن راغت نمو »لاقي رارصال

 توصعو مسبار كى :رغزالا لا َماذااَسَعلاعيو اهل ضرع

 ةقرلاىذاد ثنو ُهاَن وقر ءرابلااو مدعو لاهو تتلا نمل سلتا ةوصنعلا ىرب نبال هند حرا

 م رباساهيوصعىلع 7 ةدوبكمل علل

 لاتف كردفان ةومو وهنا عطل الجر ثيدحلافدروعالاو
 وس و سا دس ةمو - .َ ا

 اهلتئاعا ىوعدقفةلوسرومللا صعب نمو لكَ أب بطلا س سو هيلع هقا لصون

 وو -يددمل دهواح ه-

 هاما بملأ ماقام مو وقف ةوسوو داس ناني عشلا ف عج

 الخ ٌنايسملا وا سدن لا ديف و اولاَنأ ىلع فلدهيفو لوس رام البق ةرك ذلا قىلاعت

 ماذاةيصخ موي عو يضعه بم نالذ ىع و هم[ ف لاس اذان رسلان

 ءاستاا هنال اهلا هيفوالاٍلعْفَم ىلع رضلا اذه مب حاله ومسبلاف ىصعو صاعوهفهءطِ
 - و

 تح جر اذا لاقي قماصعلثماشي ًاباصاعو كخألاهلا ١ وادعف دعا ءاهري_غب ل فم ىلع

 (رسدعع سات برعلاتاسل - م8)

0 



 ءايلاو اولا فرح هه نيعلالضُف 41

 و هم و هس ا

 بلعث هدشنأ هلوقو ضب نم حالا ضعي

 مو و ةضا سرع 2#م82) وود اسوس

 اهييسمال ىئاربلاودبعلااسع * ايضغم فضلا ل رالثأ كيفكم دو

 .رب ْنادارأو لارا يمال لاراب و هللا هب < ىذلا دوعلاد بلاص نعي
 ه هملوم ٠ سو هجو

 |تح .رخمركل !اىدعأو ا راع ًالداز ا ةتمولا

 «تم» ع د 0

 ' نالاق الا نيرعألا مهام لاتيدىرعنالا لات رميا هيسصعوأ هناديع

 لاق ايتو اسلام هو قومدبم
 ا

 -.- ودعم < ص م ماما 9

 لسايلا دسالا ان مكر غام ا

 2 رمد نلاك هد :رضاصعلارةتعَرق ءرقو

 5 و س- وو هد

 مالا هيفكتزحلاو 3 اصعلانبرضي ديعلا

 97# هس ة دم و بم 2

 برع اكح ضيا كاذو محلا ىذاتعر ةاصعاانا مسهلاثمأن مو ىرهزالال اق

 2 م م

 اءءاورشعب 1 عرق كلا فلزونامتشبلام كم |اناناكنمكصملان ءفءضو

 مص 3 4س هم 0

 1 | اد 10 يدا ةيطبف باو 0ع

 كاتم ع الراب ل مديت لمعلا . ا 77 5 اذا

 ا 1 ىتلا اًصعلادريل هنآوبغو قاسكلان ءئور ىلاعن قا اطلع مو يأن
 َ 1 عيال عجوَبدآدارأ كل واصعلانب رضا 9 وُكاذ : وا هالس نلا ا

 4 1 هنو الثألاو عمال اَسدل ل تأوديبعوأ لاف دابق ومبيعات ءلتسل
 ا ' الأ هنمو مهقالتثاو مهعامتجااو هما اوقرقو ني ْملااَسَعاوسد حر نو ائاناثم دما

١ 
 1 0 وانعم دس اصلا لبو ابا لص ثيدح

 رعاشلال اق مالطا َمقوىأاَسملات َتَوَحْناَو

 2-65 دووم 0

 دهم فقمس لاصطلاوكمسؤل 00 اصلا تا وَمَا تناك اذا

 ةفوطعمت ناك ناوءانلا ع لاصْصلاو هلوقيفواولاى هر لاق كاملا قكيو كيفكيىأ
 م5 9 0

 سدلودتهل افيسل اوههسفت ؟ةلاضلاناىعللانالا هكردو ةاشماشلا تعيلوقنام لوعذملا ىلع

 اى 6-9

 تامظاو ناكملاب ماع اذا لح ترالكاقنو و م /لرسلا نك ونفي عمل



 9و اممم وووثو مدع

 3غ ةوهتيلغفا بيساو أ ًاو كلذ ىلع درب ىنامعللا ن ءدوصع |هنوصعف

 وو سامع # هس ة؟

 الع امل انا رفَقلاؤمركلان 5 هدد هركك ا ارءالا هيابان ارهاوملا فلولق

 جرطلا# اهيا
 اهكااسعةماركل وسرلااصعو + اهكلم رواه الح

 م و7 «و , 0

 لاق سلا لاو نارا خماس ولاكن وللا اللا اوميضوسواةااصرا ةاسملا قلو

 همس مسامع 5 .ِ و 2-»-و

 هتقراقالرتحو م و طرفا تاكأأ ا ةرابلاراجنب رحم

 هزة © لس 1 0

 قلنلواهسأر نعش تكن إو ةناولل راهو رولا هديسسرالافو هوما تديساو

 و هه 2001 7 2 ع -

 اهراجتقلأ اوهبتدض درق ل جراهج و و 2عح و ورلادب رثالاجأ واج اا ةمالع كلذ ناك واهراج
 اهءانقْتمّمكو 0

 رفاسملا باالانيرقَ *« ىونلااهيرقساواهاصَءْيَلأَف

 ريسرعاشلا اذهناكو يقدحلا مامن ميل لاقي و ىلسلاهَ َرديعلتبلا اذسهىربنبالاقو

 رعشلالوأو ةفوكلاىلا ةماسملا نمدنأ ا هل
 س ومد و روم ورم ه س ىو هو ووك ءاس

 ركاَذَقوتلاوذو يشع 1 33 مير وخلا 1نمترك دن

 هلبقو قرايلاراج نب راسا اوبل :”الارك ٌدولاق

 رفاكماشلاو تارت ىرفنيب و ان ميسا

 مما وس 2 «-ور م سو لوب

 هةفاو نملك الثماذهبرضب 3 ىونلا امي رس :ساواهاصءَتَةلأَف 0 هلوقو رطم ىأرفاك

 رخ لافو هيلعماقأفىش
 ه8 يسرع همس همه

 هرفاحم ضب ءاملابّدعءاب 11 5 تميخواهتعر :رابدتلا اصعتقلاف
 هه: -

 ريهزلاف عك عبوش رالف نأتي .”اداصع ولأ ليقو

 ىلا ارعالانباهدشنأ هلوقو' 03 يلارش دانا ىصع نعت »*

 هاهم مهم نر قر ل 0 نر

 انسان تسلا ماحرألان مترك ذ ء اصعلاكئظي ت دف ل كانطأ 0(

 ديبعولأ لاق ةيدوملا ناصع .رلا هيت باب ىفىيمصالا انههنيبلااصعاصءلا لاق

 اًغَس هئديؤ توك يلا لان أهيدارب تالا صدا نمّدصعلا (؟ ع)هيسحأ ان أو لاق اذكه
 "يي" سبع

 ىأىره هولا لاق ةيسصعلانماصتلا لاشي نأ عملا اذهىلعزوصفليخآلاَنمّمَْملاَنااولاقاكا

 0 لل
 لصالاىفهلمهملاءاناءاذكه

 ها هررحواندس دقعملا
 اذكهدسعو ألاف هلوق(ع)

 ةيصعلاو هل مكتلاىفملا لاق
 ةعدملى 0 ىتاااصعلامأ

 ةصضعملا نماصعلا لثملا|هيفو
 وأهلا عم اذهرظناف ها

 همتنصم ورتكا ها ديبع



 د هباصعو هفيس ىصعواهذ أ اهب ىدءواصءاانرضاذا اي وئام ماسعو

 ”(اصع)  ءايلاو واولافرح ه. نيعلا لصف قل

 ىمعلاب دايذالدإبلا اذ « ئرباهرشب و برضا نماهعد
 -- كر 7 يف 000 هو 35-

 - -ه5هعءع وه*- عام

 ربرح لاق اهب ةيرضهيبرضو أ اصعلا دس ا هدح أ اصع

 مودودو

 0 « اهب 00

 ود س ع

 ” | ومعلاع قاسكلا لا ضيوفا اهتيسعواصعلاب هيوصع

 : مم اىناهولاق يس اناناس رض ماصعلا,تصعلاقو مهضعبا ههركو لاقاسعلاب

 « سرق ودود م نز دوس أ هضم .<

 مك نبنرغشلاقيقر لكب 3 ىدتعنو مالظل اقأناننكلو

وقلا ف لجرلاىصعديزوبألاقو
ذأ م يف ىصعي و هفءاصعوهفيسم

 0 مسالا نبع ميفَتاعا

 م ©

 ' اوسع اسلامي و اصاب هيض اذا هو صعب ءاصع لاقي ىارسعالا نبا لاق
 ١ هنوصعفةةلامهالكه سب همن ' رضهتدصعو اصلا هتيصعءايلابل دعملا قددم_.سنبا لاق فيسلاب 0 1

 11 |هيفتجالفهتصءاماف عفا هت مهلوقل انام بابل اذ هىاصعلا فل ىلع انمكحامناو

 3 1 هنوصع ءكلذلك قفورسءملاو اوم 0 اوما من ا

 ا ىرتالاع 03 امورك ا
 م7 1 يا ريس“ معو مم سا ضاع

 : 00م ايلع 3 واذا تلا الفوت او "اكو تي ىأةديجاصع لع ىمتعبو ه و

9 - 

 ىرهزالا لاف اع لبي كأني # لاب ى ستي نالفو اهيلع وأ قاضعو هليزتلافو

 5 نءىمدالاىور ةغالاهز» ركن م مةمو لاق هتاسع تب لاقي اهلا .اسعاصعلا لاق

 برعلالوقنم ذو أماهيلع ممَسخَت عباصألاود ءلانالاّسعاصملا تيم لاك ن نيب رصملا ضعب

 هم مَء روم , ٠ 5و سس

 اهعمءاتلالاخ داالو ادعلا دمز وجي الو لاف لا توصل وغلا ترس

 ىصعالا ةئيدملار ,هثمرح هنأ ث يدا فو ءانلابفاصعهذهقا اراب متن 1 ارفلالاقو

 لك العال نكْنإالآثيدحلا فو ديدخلا متل الااصتنوكت نأ يدا ةديدح

10 

 ىناصاعو ًالطخ ل ةناكَتاهغد ا مهببرشانافلتقلاتالآ ٠6 ذل هما استاوطوسلا

 ةنؤضعف



 5 (ادع) 1 ءايلاوواولا ف رح نيعلا لصق

 واس » رك ا ه5

 فدسون ادام مد أانم د هتودوراصلا ف ىَتعَتَوَح

 حبك لوو هلءاشعلاك]ج صل ءام نم شمت اصلا تآداوااغا

 لحن ماهتي واح أنو و ا« ب دوبااهفاسأى دك

 اهلج قَعووَ ؟نماهلمس أ وءاملاب رش أ لغعأ نم ىدمت نأ ؟ىعيّلضل ااه نعي

 هنع ىَصْطكهيَوفر ثلا ن موينعولا يعمل و بول عضومت والو اك

 يل يي هج

 اضع )ل الج للا اتنرعب درضدودعاوسعلا ولسْةلاوأر ملا مبرضناوشغلاو
2 

 ف ل يي همووو 7 هع

 اضقلا سي لصؤاصعلا ب راصتالقو اهلع اكو أىاصعىهريزعلاليزنتلافو ىثنادوعلا اصعلا

 هلوقو اصءلاناجم طم ال فةيناكاذا
 هدم وو. 0 2

 كلا ر نماسعلا باسوأكضرأ #3 تنل ”مادامئايناالد أَ

 همس 7 27

 اَصعلا ىلصا هنا اهل اطباضدلا ىلع اوك ناك اذ اى !لاقيو ىرهزالا لاق اًضعلا بلص
26 

 قه ءد -_- 5

 و * لْز تلا َنءفاجاصعلابلص 5 يل اصعلاديدشو
 ه- 8 < همس وهو

 2 2 ِء 2 ل --ٍ
 سنا او ردت رار اا و صعأ ادني و دز

 و -- 2

 سو قيفراصعلا نيل ل جدد هنمألدبايصعأ اواعجلاك هةر سكلا نم

 اهعلابلا اللب رولا ليلقىأاسعلا ف يعضواصعلا»ب رضلا“ لةنعكلذبن 0 ,ىليانلةسايسلا

 كل يأ ردزالا شاودر ءالا نادك ردم ام كلذو

 ةلحاسُو هناجاهلجا ب #1 اعلاني عداوبيرم ل

 < هو 0 مى هم م«: 3

 فذ :ىارلالوقءريسغد نو: هلجا سانا هبرش ل عج وبصن تالا عضوم ىرهوالاق

 احبصا سانلا َبْدح ماذا اهيلع 5 هاىرتقورعلا ىداباصَلا ٌفيعَص انعار

 كلذ ناللبالا ب رضنءاع رلاٍبيِعَتَب ,رعلاو ىارعالا نبالاق ةيعرىأاصعلا فيعشادلا مهلوقو
 هوه د هو

 6 قفر ”هلقو اممفدع

* 1 1 1 9 

 دشنأو اهابرْضتالواهل ىمعل عرج اها لوقي



 0 ((اشع)  ءايلاو واولافرح « نيعلالصك5 2و6

 01 هر ع
 ' ىركشلا ماوتلا نيطرتا ىربنادشنأو

 وءوس هد ا

 "راد لبسك ة ماين م « ههصلوذوشغل# اها نات 582

 | ب + وذو لاك 2 هانشعأو ةيشةئماشعو

 سوم 6# مادو م ةو <52

 '' قوهلذب رباتلاريسك م 5 هيشعتارامدعين مهشسعأَ
80111 
01 

 - م م

2 
 1 متو دو قا !شءلاقيو الا هشيم رلا تدعو هيد عم فال الايه دع

 3 266 هه - سدوم

 راج واهقؤسأ فدصفي 0 رئآاتبضعل مسمي تأ

 3 تساهم < و

 ةئئكطل لا ا ودب ىذا م ىدعلا ىرهزالا ءاّمعلا ماقمفمسلااهل ماها ىأ
 - 2 1 3:68 موس

 : باتو ىزوحا هيل 331 ةرداصءاشع أمكن هرطندقو

 مد ه ىر 7 00-2 - ه 7 :وةدءسو و

 ماوطلافو الب وطتشعت 00 ماوس! راظتنامكترظتنالوقب رمشلاف

 5 داود تئامرلالا ىذعم ىٌمعءاّمعألاداوو ل وكم

 يه

 مهتلاوب لاك لعفلاكل عفا ودملاعةَمص يللا رمل مفلاوليإلا 'ءاوعلاو

 مناد نم 0 35 هلاشعنعأأاذاىتعي

 ظ ل ص

 ! رمان اثيدحفم ىلع ودع لاقي وىربنبالاق ةَلظلا تقوى دعت لوقي

 م28 ملل 2

 و ىئاوللا نم ىشعلاب ىرتىبلا ةيسثاعلا لعن ملاعنما بلوط الوات دأب
 74 -م ع و

 داموهنم رخألا ثددحلاك هنم عيش داكب للعلا بلاطنأ عملا تع تدعو ليال تشعلاق»

 م هس ودق 0 موز 8 مس اهوع

 8 0 اواقنأ مودأ ةيسشاعْنمام ىم ءومىلأب اك ىف و ايندبلاط ولع تلاطناعيسشيال
 يفارق 0 با
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 ميمو وسلا ارخاه دن عوج *باانكلثامتاوَْصلا لاقف رس ذو عة يشاع

 : الامم ةيشاغلا 11و 2 0 ريخ نيا العلا يلاطا:ههةيش ثاعلايدا و ةيناع
 2 اجت يش لل 5001 , للا 3 موق

 دشنأو  هظقوفرلا بعونك ءرلا بأن ى ولات ”ًراذاعأ

 ا
 أ[

| 

0 

|| 
5-08 : 

 ا
 ا

 0 74-72 0 7 ا
 8 « ٌوطَعىشَع صو رع ضيرع * ل لات اشعل ليظيى د

 ١ ىتتْلبالا تيشعو سهلا بو رغدسعناهمع ءراذاليالاٌتيْشَعو ًاللاهامر اها وبال

 ىلعامهذاكئاشملا فرب الا ىلع نادي ةيسشَةفانو شكلو ةيشاع يلد نانا

 اص فضي تك لوقو لعفا!نودبستلا



 هد داولافرح « نععلالضف م١ مم

6 

 رع م اسم رع نت أ تا ذوقي رشم ل مو انقرنع ادانة عريغصت
7 

 هدشتاامامأو ولا غصت نيوةيشلاويخصت نياوقرْينأا ودار طل وأو هوو

 هلوقنمىار ,ءالانرا
 0 08 ىنهدع 7 ه- -# هسو -_ِ

 رش ىذن َءُلَصْم »# ىنشعلا سرح“ اًرعءانه

75 ,ُ 

 6 دو نوك» نأاماو بطلا وهكذا يشل ىعستوكيتأ ا ماقل ,ليذارأ هنا
- 1 2 

 امعاو ليلا لأي هتسراهتلازخوراهلاسآ ىبعل ناك يحن م هذمدي رتل لبلا نوجا

 امس ع 9 ًاوءاضاملا وءابق ااا اواهدّدت د 5 عااد ارعاشلادارأ

 0 ع

 َُ بقع ناروعدقو او راد اراعاهد رع نا ءالُد وهمدع 0 اذاقلود ]وهي هذمأ

 هسيفتبلقءاشعلا اويشعلا ماعط ىدعلاو الثكَد وك امرك ءيلعابملاتال :هعابما دنعاهؤا كلا

 ور ه2
 هاكىشعت واع و 0 رلا شع و ةيشع أ هعجب -وِيشعلاكءاَشع او ة 0 ابر وللا

0 

 ءاشعلاد دبل قيىذا|ماعطلاوهو َءاَسعلاهتهط أ اذا لح ا و شاعوهفتاعلاَلَك ٌأ

 دملا وتم انءاشععلا راشعلاب قافءاشعا او ءاتملا تحد ملسوهيلع هللا ىل مثلا لوقهنم و

 ءامعلامدقامتاو ب درغملاةالصءاشعلابدارأوءاَدَعلا فالخ وهوباشعلاد نع لويد معل

 ىربئاالاك اهتقوقمضلو راطغالا ٌتقوارال برغملااب !ليقامناو ةالصلا فيلل آل

 هلصأو كد ين املا بيلا برضو ناحرس ىلعهيءاشعلا طقس لثلاقو

 اهدشوةالصلكنن الصاا لص ةفرعبعجلاثيدح ىفو دسأ ىلع مسي" اًمعلاتَلَطةبادنا

 ويا مدع ىبالمهمالكن مد ىمدالا لاق نئالَلانب ىمعكهنأىلامهني ءاًمعلاو
 مو

 فام قتالوءاشعلا ىلا حاشا ىأ ّش عل هت نمىنام تلق سعت ليقاذا و ىّشعس امدعنألا ىدهنال

 ىف واش بان نوه وارسل مالاو ساس تع اع

 هَ 0 .ءوهتيش لاقي ةنالو ماولات ا اوذن موش ا لح رىرهزالالاق للاب وذ دوُدّشلا

 ني رءاشملاوءادغل ١ 0 ونألاقو ىدعتاذا ىشعت يعدو يحى وُدعأ ف

 نالا ركايلا اب اولا ن كللوو ءاولاا مهل أت التاوشعو نا وعول اوْناِمّشَع وناندَع

 ناد ثنأو ةردانترب الاسلام ىتتْاْعوا اواسط داولا نم خبل

 ليشتو ىدع نيب نمهنليعت 23 انامل طرة هياعانرصق تارعالا

 مسامع <

 ١ تهكم ممسسدمد :

 5 و وي8--27 2 هت بسمو «س هوجو

 ىبرعلا مالك ىرهزالا لاك. ٌةَيشسَعوةِمَسَع يس عر غصت زو ولاعانامسةوأنأم
 7 2 : و اور 0

 و عمو ع ع ه* سو مو ع

 ىف اذكه ملا هئليعف هلوق

 ها هررحو لوصالا



 الو هيلعمقلا ىلص قنا لوسيا لمع قا يت عزه دا ذيد قو

 ا اني فيل نالَسعت ان ىلا فريثالاْنباهقاسورصعلا من قطوف و

 ١ در 58 تقلا نيلا لونا م ىلع ىشعلا الا رصعلاوأر ا ةالص

 اق دو , حاب ضلال هَكلالاوُرن ْن هىشعلا قو ءاكعلا وهف سلا تياماذاف شع كلذ

 دل *نأو رجلا عواطملا سمشلا لاو نمءاشعلا نأ ءوقمعزو ءاشءمَعلاو بلا َنباَ

 ءايلاؤ اولا فرس *« نيعلال صف م

7 

 ب >5

3 0 - 3 

 1 00 عاد لجلب اره ةودعانو د كالد

 مب هو سمع

 اقيراهتارع ادي شَهلاَو ىشعلاو 22 يرسل 0 2 ءاشعىأ ةوسعءاحو

 يعش م6 ل توب

 د 0 و مويا هثننأو مويششرخالا وع ةيشسءوةبشع» لج
00 

 هود 5

 ' بيتا و قسما و د ادعس
 اع فال

 داغر فات تسلا لطم ار اذكداذكٍم وكيع

 ل تلاه راو نجت لهو لئاقلا لوة,اعاشوأ ةيدشعألا

 انةيشملا ىصشوأ ةيشءالا اويلي ىهكافاوتب يو ةادعا كم واه دعو ةسشعلا

 ني حالو يشعل ىلا ىصّصلا

 . هيناتا تي ل

 تايشعوأ ظيقتادَع 3 يأ ةايز نم ىلتح تيل
 م 27-2

 9 قلو ١ اوزولاتس شبس وبيلا للا قاد تاوَدَعلا لاه هناف
5 

0 

 هسا | وقتو ةمعلاىلا برا ةالصن . مةيسشعل امئثعلا ليقر تايشوةَيشسَعْلثم تايدعو

 5 ىءوو ء 2 4 هك هو 20 خش -م 00

 4 3 هالو ةركب كانه سدلو ايشعوةركباهيف مهقزر مهاو ىلاعت هلو 3و سمأ ةيشعو نممأ ىشع

 5 2 ., و 1

 : 1ع ل مهقزر مهلومانهمنأريسفتلا فاجدقو يدعو لايام فرم

 ْ راها نمتعاسرآوهو يحد كلذو سايقلاريسغ ىلع ناشر ىنملاررغصتو ةعاس

 0# مم

 هتيقأو 0 5 مراسي هريكم سايق ىلع 210

0 
 هو 2 ه2 ا هءمثو

 ريغمو سمسا اير راغمهترقأر و دان كلذ لك تان سعت اشيش عون اشعة
2 

 2 و هيض 1

 ةيشعربغصأ ى هلاف 2 0000 ملا

 ا ا 1ع ا 5

 3 ةششعه شن باعث نع ىحو ع هلصأ ناك نيش ىلعولاءاملا نم لدي س اقري ىلع

0 



 ءايلاو واولا فرخ « نيعلا لصف

 سود و -9 ةمصد ص

 نايتعابهو توشد»لاعرلا لاق مالا لاقو نإ صو قنم ع عيسي تالق ىثعلاقو : ا

 54 (اشع)

 مودم ) ب هد دوس

 و هوه يس ؟ هه” سا ع منو هكا 87

 ىلا فرنش رسكلا اى شعف اولا تراس لاق نب شمع ع نياسنلا فو

 00 1 م سموم

 ثالثا ناوّسعي دازلوقب ل ونايشعب امه ىتعألاهينثتفو سايقلا اوك تفوقا واهلا
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 ىشعأىلاةيسسنلاو اهلاس ىلع ةيذلا فدك رئاهانقامت ركل هايد حاولا ف تراضاتلواولا
 07 0 99و 0 )سو 4 معا م 0 هه مد وم

 قاطوأو نام 0 ل سال وكرقوشعلاوةوشعل اوذوشعلا ويوسع يملا ١ وىوشعأ

 سن يو 5 7 6

 اهرقدشرلا نكسر اب ل ةوشع

 قع . هوه سهو هس 9و سه ؟ 22 1

 0 هوسمع د أطوأ لوقت هتاظوربللا 0 هاصأو هيطعهيفناك

 عدلا 5 « هع
 هنأطو دست ا ةيليوأو رف يم عفو اع هيريسحأ اذانالذواتلمارمأ

 ههجوهللا مرك ىلعشيدح ىو رف تامر ًاطبتأ ىلع هتلجسو هنروعاع ا

 ف 0 ة«ماثب 5000 ا ا لا

 هم امو هو .٠
 ا خا 0 0 للا 0

 ىكدو مام هس

 ىأت م و ليلا نانو يخدش تل هع برى هلوأ

 عب اذااوُشعلانالف بكر رو سلم امال رسكلاو خاو مضارع اويل ناار
 ه 8صسم#» سا همم »هع

 معاذ عوكالا ناشي دححففو ُهَتظْواوْحَءوركءاوللةَوشَعو : ةريصت ريغ ىلعهرمهأ

 رم ا قو ثا تاسع ىلع عم دلل مد داو لابىأ ةوشلا

 لالا نسال اوأءاشعلاو رك اورضسالاش اهءاشعلا َتقوراسىأ للا لوأ ىف يتنعاف

 ٌتالصالاقي ىرهزالا لا تعا اوبرغلانآ امعلاوَمَعلا ىلاٍبرغكاةالصن هوه لبقو

 1 اويالاام-ق وثإ !ونالااولاكك برَحْلا ىلع ”انعلا ل سالاوتآ [اشعلاةانشعلاوت برغل
 تح يع

 6 معلا سانلا لصين يسءاشعلا ل .هشنبا لاق 5 ريثكه لدمو

 ميهب طيقسلا ارششملبللاو 3 هنوعدماشعلاَتاملوحتو

 ىلا.ع:هلوقوهو قُدَتلاَبغَيْرحامُكووبِر هلل ةالصدعيىتلا ىهخاشعلاةالَصرهزالا لاق

 ىثعلاٌت قولا كلذ ىد نيم تاززاذا ميهلاوبأ اقف ىنعلاامأ و العلا الص تنم نمو

 رشوش امس يشعل (نالصر ىرهزالا لاف ةم رة سحتلا تاوككو أبرم لظلا لو

 1: عب دووم صصص سس " 7

 لصالا فازكه لوو هلوق

 ها هعحارو



 لا اهيفام ىلع ةةثهلوق
 انيديابىذلا لصالا ىفاذكه

 هدعساعّم_قثةءاهتلا ف و

 سذيتلافو الكلا نم
 ها لا اهيفام لعل كتاف

 ننزل ١ ءالاسا والاف رع * نعلالسق 222 مدل
 رو هس

 و ديضمومويلا تسمو منع تلمو مهلا ت امئااذكو مهعّتضماذام-مءُتاَدَع و

 : |0000 حلاو نع عب نمو لب وزع دوق حاجزا قصناو الان
 5 . ل يمل نق هب 0

 رفا رسل ديبكا تري مسعر أورد لع 5

 3 لَ كرشلا عمْقنيالاك هلانتف هان الجر أر نباثيدحفو هسيانقمو

 ل لئماَذه كلذ ملاذ تامين رتغتالو شع ريما تملا

 ١ | اج شداد ارأ الح رتأولسأ 1 مينا طابتحالاة صولا
 7 موو

 5 رمل

 اهيفناكن اف ط طايح لاذ وزو و ن لقد ١ شعل لية فالكلا نماسفام ىلع 2
200 

 مم © ص

 ْ ةوقب رب اداب زكا أد قّننك ْئث ءاهيفنكيلناو ا

 سمس 5 يسو<

 نب الاق طايتحالاو ةقئلاب كلذ فدو مالسالا ىءالاكت ابك رثالو بونالا بنتجا
 "> مما

 َ دنعدم الكف كاد اع كن أكنم هس تاون الورم تاكصاد مَ

 وو 0 هاه ما
 اهوشعأا وش لوقت ارطوأ ىدهاهد نوجد يناوشَملا تي ءالا لاو ك0

 دك هريسغو شارسقلا قانا فان أ نمرانيوض لا ليلي عدئئنلك ةيشاعلاو

 دشنأو راندؤّضولاوتمتىئاوَلا
 6# هس ا - وو <

 تقدس اهطسو ليشقبر رض 5 رعد ناطي شو ةبشاعو

 عب ىئاولاوران ويلان ص ؟اوعلالب الاريسفتى طلَغ ىرهزالا لاق
 هرم م

 ا 2 هيو 0
- 

 «رانلاةوشعااوتوسعلاو 0 ا ىثملتو المل كرت ىلا نكو

 ةيوحج نب ةدعاسلاق راثلاىلاوُشُعيَ هيلا ب هال نمد أو دصاقلا ى داعلاو

 00 هه و 00

 دوسا لَدعب سانلا ليَ ردو 5 هئوصل قا رطااوشْغأىذلا ناد

 مدا

 دشنأو ' ملا هع "اهدا يا ملخأامت ةوشعلاو

 ْ ىّدعَ ؟ ءاص از نم لجون ز وألا“ يل

 دشن معلا 0 نمدلصأو نانا تيفو مو مهنا ذا ابدل ف

 وم © ندد» )ودع تمل

 ارصيأةءايضهينرعب تاعج 5 طمس لاظ ىتعأب رآلأ



 نك ا اعا نإ نو را 1 دعو
1 , 

1 
 (اشع) ءانلاو ارلا رس يأ نملا لسن
١ 

 م مدا

 5 وايشاعتأ 5 ىم دل لاول راضد ةدطات دل رو يعصر لع تدم 1

 يا 5و ري وه '

 هنهر رك زتأت ناكل ونكعفتر ريالا ع 0 و «عقواذالبةسمل لعل نالنسوزجتنبع وفرع

 ودع 2 زو وس ةهممص سباشح

 كرد ناو الاسمي راعبل همك تعءفرو باوحلاب 35 :أي د تمحو نابت أت تمرح كنأي

 مهءو5و <

 هعمل و5 هامص اس سل

 هلوهفأت المي نحر نش سار 1 اما سوحَتلقء غلا هنغ

 ءانعذنح را ا ارقنمولاق 3 رلاركذ دنع رص مرعي نمهانعمءارغلا لاقي رق

 ىألوقاذ_هولاق سى نراك ذ نعي داوق نعم يل لانو

 لاقراما هتعتضرءاوقلا نعّتوسعْرما دحر لوقي و ءا ارغلا وقدر, هذ ءةديبع

 قارات اىلاَتوَسعولاق ٌتيماع' كاز كو رأ ل3 6 ىذا انع تلاع

 عمر ع ا رباوصلا عضوم ىف الةْغَأى ء,هزالالاف فيعضرّضيلا يلء كذا

 ل برعلاوهباك ف رظانلا هيي الفزاوعُني الةوقكذفديلعةرارفلا مه

 - هيعو 95 هرم ل ءوق

 نعال نعيدوفرشملاهتيرعأ أى اهنء توسع ديدي دصق أ اوْسعوُسعْأرانلا ىلا

 لللال أقف ران ىأراذااو ٍِ ءوُسيرانلا ىلا نالفاَشعلاقي دز زون لاق و لعفلابنءاوصوم
 3 وهم

 نكمل ءاذا ليلا لأ نم ترو هلهأ ىلا لسرلا اشسعو اهئوَض ىضتسمإ اهيلاوشعيف

 مص لاقو اًلدآرصييال ىّنعأراصاذا ىّتعيل بلاى ميلا لاند مهيلادهةقيلأ

 لاهبااموقحدع را.تلابءاشتعالكهوجولابءاشنعالا لَم قيل

 لمَصماونيلاتال هع ىلع »* يعل وَلاَ

 و
 2 -- رصد و

 ىلحت ليلل 5 7 1000 ١ 0 *« اهج اون انيس ان ًاوادوحو

 اذااونشعواوشع هيلاوش 0 دادك و اذك ىلا [ثَءَو ةنعئطماذاهب وشتم اذن راك ءاّسعو

 ليلاو اهبىدتها اذا ارا تالف تسلا لاش و نانوسدسيلادَس

 هسة 5 مَدقريهاذاا ورح نعش

 ه”و 9

 ىذلا ل رلاوهو راثلا ىو ةمرش شعتس هن "كلل ىلع ىرب فرطلا قداصامي شوه لوي

 8 6 هو يم ا ةدمدعما مهد ردود -.ةعءوط -2 و

 متهأ ورق ندد دأَتي 0 رت ماديد شال قولتفو هقشفب ىلا دهفاهدر طفولب براثا قاسدق

 جيك ذهور هناا لا هس نقي براطارنأ قاوم ىَددافرانلاق ل
 حمص 5

 لكنأ لت : لوا منعا ثءوراس | ىلا ام نب قر د هنأ 1ةهح نم ا همهو فى اقأاماو

 1 ا ا م هير اا يس يع وا لا

 مهتدصقاذا نالفىنيىلاتأدعكلوةكم:ءلكاوئذلاىلا لما باب نمر الادض اموتمدحاو
 ئ - - 2 م

 5 | "سويت 5+ اسمر

 نيك لسالاونر لعلو

 راسا رم اقام

 ها هررحو



 ىف اذكه ةفاك وأ هلوق
 ولأ هلمكشلا فو لصالا
 ها نانق

 مكب اولصالا ف سمذلا»

 .نوكياشعلا ليقو ليالابرسصبب الن أوهلبقو هتلمأت اذا مصبالاذ دومديس نالت
 1 ا مودم و وم د 2 0

0 0 0 0 16 ! 

 ةمس» تب

 ءدقو ” لامار ار وراك اهوضنوازقك ل نم
 0 و ود هس وو 2

 1 وشل نار ءالا نيا لاقت جادا حيبودملاو وعلا ىَنْعأو سعوهو

- 

 الا مب ىدعأو ناو أهلها ىتعأو ردت سكيى بسب ىلا

 2 5< 2 م 8 2 4 م

 را تلغيم 37 َتادم» ى دعاو ناب ب نه ةعبر :ىذع أمالسالا و رفعت
 م

 موهع «-» ع

 ”ًارماونايستع أ نالحرو ميكن منزام نب ىو هوي ضلاتو 0 اسنهدورط ىدعأو

 0-9 ا ا مومو وى ه.و ماسو <

 وس انوه دفان ىَتمارن هدول ىو نو تءأووشءلاجروناواوسع

 اذ و ب عما 5 و سام -

 عي وهوهسيليعىدحا تيه ذانأ بسملانباثيد حف هو هادم ود لا

 اكد # يضصاتضو ا  ىع س25

 ءاشعو اهنيءضارصتا مرصد ىأ ىرخالاب
 خو 0 كو سيلا

 ٍ 14 5 سا و هود يى 57 مه همس 2 لو ل

 0000 اوشا ةقاسلاو ل ا طيخ طنا نالفو هدعش لءاوشع
 5 مو هس ه ردد همومدس 57 .ه-

 رهزلاك اهفافأ عضاومل هع الفاهسأر عفرتانأ كلذو 6 طخ ىف

 م ةسءو 6 سالو هردس ”هو 278 ه2 6 يو امو ما و هيام

 مم مر يفرم عب طخع نموهّتسع 5 ا اوسع : طبخاءاثملاتيآر

 و 90مم و ٠

 : ١١10| ةاطسك يئاردا العب رشاوش ُ طم طيصوهةر الا مهلاثمُأن مو

 - ةم مل بوم ميرو

 طبخات او هزهيسو هب حام لك اديس مي ىهفرصم ال ىاءاو ُعلاةَقاَملاَك

0 22-6 8, 2 

 تع لايت الىتلا* اُهَملاباَقُملا ىارعالا نب صخالو لكلا مئاهنال

 1 اععلا اراهظ أ ىتاعتو 0 هلاك اهيل

 ةقاضالازانكأ اذاوُمْمَباَسَءو للا ىلع َلهاَاَذا ١س لج ل نو وتم

 5 اهدصقفدعي لعال اك 171 اهب ىشتم ١ راها ءاواوشع واوشءاقاشع و رانا لامع و

 ةئيطملا لاه ايناشتلم
 22-28 + هدو تا سهو عا < )وم هم دس

 د اعد رانريش اف #2 هرانع وضيلا عتاد
5 

 001 95 و. :ةضصرم»

 | عال بادسلاو لصيف صنم نيشتالدنأ 06 قىمكأ

 ىلي ليلا ى ا درا 5 ايامي ولو 92

 1 مو هب عد م

 ا ادا اوشعابملا اوال لا توسع يشاع داع َلكر اَمْمَّلْضَلاو هاَرهاليلدت دصكدنو دعو
 ”تث م س



 نأعِيلونا : ادع ل هف لح .ورعهللالاقو ىسعلاقي الو ىبع لاق نو دول الاه ى رمال

 ا اوقنمزيسلا تف ىلعنوعجسأ ارشاد | ضرالا ف اود

 و م ورةكود - هم. 2 ملا

 ىلع ءاَر 1 ةلادتقفا اوملدذ ودعك ل مينأم 3 هز ىدعار ةد ناكو نيسسل د مدرع هنأت

 كنس علاش . وىرهوم لالا نيسلا تف مي عهوة فب اوسلا لا ع

 لمي نى علا, ناسك ا نعىايعللا ىحو حيسعل هفامهبئيرقو رسكلاو فلاب ت يدعو

 سعى سهو م2 تو

 اذهو اهلك اشامو ىرذلابو ىرحاهتاوخأ ىسعيابتاوشأ قرصما نورس مست 0

 4-5 2 و همم هه ىو ءدعوه

 ثنؤملا ورك دلل نوكتار ةئاوقك لاذع, نأ اس اهناو ةقدخحم ى أه تمئاسعم الا

 تاس بكمل عدباو المانيا قنا يسلاو دا طفل عي ارو الاو

 عوث 9 لس ياس ع

 نص اواي بخ 031 ربا نسا اذا رعاشلالاق

 امأو بدلا ماعطلان مرا: نصح أامٌُنصاومداخلا رخال قو هوسرو هليكودي رج

 سايعلاو اهدشنأام

 ه -9 20

 ىراولاءاسعكةبحاصو 5 ديزيإأ تكسر فر أ
- 

 راعي يعاد 3 #2 2 كب :الو امحالب

 ذأ: ىلا 5 اكديم ليجعل ل

 هو م5 < هما # تاك هج أ 2 "هل

 تقم ااه يومن ىتلاةقهارلا اوما ن .ئاسعملاو َّ 2 داهمدقامضيح فةوشملا

 هرخ ”؟نافءايل دونا اوبك ذو هلل عب /ءلاقناسيك بان ءىرفزالا 12

 9 عسل كلذ همهف لعفالالبقام قبب عد اءايو عججاواو نوكسوهنوكسل ع

 نازرالاءاسعالاو ني ال ضف او صنلا قو نوعا توون
 و نما ةهرول

 ءاسعيود -ةقةمجنلا ةقدصلا لشف[ثيدحلاو هيك فرثالا نب |ىوزو ساعاهد_تاوةبلصلا
 2# سم

 ثيدحلااد هيلا همس ا لولاك ءعلاءاسعلا ىديكلا لاك ىاطللا اكل اك و هاف وو

 نوكيل ذه لعوتوجأ كك اسوان ةعيشوأ ودول اسنان عد اولا

 لبراسعلاونأو 1 6 عجب ساسعلا وءاسعلا ىربش خلا لاهو نيسلا نمةزمهلا لدبأ أعلا عجب

 وسرور (انعإ اعلان نكي ةرصْبلا ةطرش نحاس دال نا ىرهزالا لا

 باعث هاك-رصبلا باهدود ليقو ريطلاو لل الاو تاوذلاوساَنلا ف نوكيا للاب صل
000 

 عم (اشع)

 دوجأ ناك ساسعب هلوق



 . هايلاو واولا فرح « نعلالصف 3
 م مص

 2! عأاذه عمو باه ذو نم تهاذ ناي واوسعوأبسعاووذينأن ع
 ىاهص 0 ةمور

 ِ هملا طول معسب
 مالو الع اخى نولوقيال من ىنعي داكو ىف ليه ضوم ىذا مس الا انسي
 لع 9 نآىسءهيوبسلاقو ىلا نعئشلا# 0 هه :لرتقالا_عاف

 رب هيوبيسءاكحاسوب أر وعلا ناكىَآاسٌونأرو وغل |ىسعاولا# *ولعش نأ دك وتك
 «ةو مو هيب 2و --

 | ناطر تومان ورعد ناو ارب وغل اى مسهوقامأ

20000 

 | الفولت د زوم اولا نا ًاريغيمدعي ل عفل | اولمةساوداكب قع .ءاووشاعرواهريغ

 بو ؟تبابرلا نوجرم 27 رداقئبادالب نع ىنغيهللا ىسع ىئاعزلالوسأ

 اذكلاتو هوا بادالءنع « هداثثاباوصوى ران اق ىرش ولاهدشنأ زكح»د
2 51 

 هدعب وه هوس: دشن

 29 هد

 بص موكلي و ممل 0 هلابسف نع 0 ينبع

 1 500 و 17 و 2 ا 7 0

 000 ميسعواهيسعو تدسعلو#ت 1 فى رق ىدعشيل انعم :رهزالا ىحو

 سدمو ©ءس)موملا  يروص

 هللوغةمالو ىدعي لاقي الي عفدوح ونمد اوسام تيم | او ضام لعف ىلع اجب ماكي نب نيسءؤاتسعو
4. 2 

 دا ىت دورت طم يعدي همنا لاف ىسعو لعافالو

 ديبعو لاق دين أن كضلعنا هير ىسع وق قالا ىرهول لاق هبهلاقأدقو ف ةلابىأب

 أ يسرا نيقب ءوءاحرمهمالكىف عال نيدغللا ىدحا ىلع ٌتءاؤس باح اهلا نم دنع

 1 ديبعوأ دشن انيق هلعف لبقمننا لاق دقوىرهزالا لاك نيقيلاو كمآ نوكتة لكى سعلبقو

 «ت رج

 ظ لذتلر اوجتوعَرانَب + ةقونتي مهو ىسعكم مب قظ
 : تس باىأ كملف ىمسال وتدعى لوقاذه ىربا لاف مهب ىظاكأ

 3 ّ رئاوجو او علطلا مبا بنوك قى دفكوهتنيةلا ءعناكن اوانه : ناقلات ديرب ىسعك

 مه

 5 لقيا ,ءالا نبا لاف ٌقِياَخ كأس و اذكل مفي عوشو راسورعشلان 20

 ةنارق ىبراغلا هوا ه ىلءودب را كلوقك كلذ 0000 ند

سو ماسعأامو كاذب سّيوهاولات دق, منال لاف نيسلارس ميس لذع ذأ
 ْ سعاوقفدي 

 م هعؤو موع 5< 5 0

 ميسشنك و كوول جدتد ورك نما كال مي

 ه9 لع 208 مم م ٠

 هليل ناددب ز ذر لئمديز دع هيفلوقينأ عي عسايقفر داطخ ىلا لعفلادنْسَأن اف ءسعو

 لاق و أه ريغ كلذ لما قى رخالان ودعضومىفام»ا دال متسيف نيتاذ خاب نأ ةوئاسف

 0 حا
 ا 7 يرهزالا



 ناسك اميل ناز رعلا يلا سي |

 ”ورو ها 7م ونس )م ومصد م

 رع عزاب غسأرلاو * هؤحو>ناوزعومب تةلح

 0 نون ذكواذ اذكن 0 و ا

 عمك ندا مصدوم 1

 كروب ةرعموسأ يل كر دس

4 
 شو تق د مى 0 هو

 ايعواوسعواوس وسلا هيل حلو فرينة انكر فال امن 1

 هفطردرا ل 8 مرد ل ني ىلا ل م

 ومعي ع ريكو لواذا ع و قلمك أك ى سعى دعو ةوسصومايعواش ول كك

 وو 2 2

 000 ىذلا ىرهزا لل بد الا ارو هلئمو ياس اسءوايتم

 مسوهيلعهللا ىلصهتلا لوسر تاك أ أىردأالك ًايغاهك ةَسلاكاَحدقلاف سايعباىلا دما

 غد

 ىو لضافالا ضغن ةرطنم م بالالم نماذ_-هأ ىردئ ا ضاي.عوأايتعربكلا نمر 9.

 هلمهملانيسلاناسع اًشع واع دقاضشناكو حالسلابى ءُتدنأال نامل نةداتقشيدح
 و 77 0 -

 وسعاهدبثتسعو فء_ضود هرصب لكى أةمهلا وس ءاذايِضَقلاسعنمَنَسْأ ورك ىأ

 تددهرووو ها

 ظاغاوعتابنلا[سعو اءردصمىفبا اوصلاوهاذهوءد.س نال لتنم تاظاعاوسع

 ديكتأو ىضوسوضعرلتا دَمْساَو

56 

 اممظصا/ماذا ساع ل ءاصن ء « امردأز ًارعناكرأنعتووم

 ا

 لمالااسعو اقوي باقلاامقردصمهاسقلاو استوت يدوعلااسردسصمفاسعلاو لاق

 وهوقاعلاٌلثم ىساعلاو فرعا ْئقلاو اَسعلمللا اذا مالا نط اودع لاك هلل ت دش

 و 2 9 0 . 1 و ه 3

 ئدلا|اسعو ىرهوإلا بعكن بث رهبة غل ف قذ علا خب رامشن محارعشلاى ءانعلاو قالا
 ت27 9 95

 نيس اوسلو حجاب هةباسلإ و َباصودتشاو سب ىأدودءاسعواوسءوسعب

 نمفرح ىى ع ىرشزالالاقو ةفرصتملاوغلاعقالا وهو لاهنتو أو عَملط دع وه تاغللا
 كر

 ماا غاب اقلب عقوفنال قريصتس إل كوول ال يطع ارا فورح

 - ه2 مساع و 0 ست زووم هاب 0  يياوعا ” يا

 اهو اوعفمحرخ نأ ًاوىسعلعاف د ارق رك نأ ةنالف تسعو 6 رم كادر لوقت

 5 ةدع «# وو دك

 نأتيسءهدسئالاق اقاطيمديز ىسعلاقن الام»ا نوكالهريخ نأ الا 4 ورا عع وهو

 9و5 ص وج

 لعفلا تي الو لعسفلا تيس علاقيالدي و بيسلات ل عأ ىوألاو تراتي -ةواذكل مف

 ضير قفا 6 كلذ ءلهشتاب اونا كل «ذ دع نولمعتستال ممن لءا لاك

 انامدقت لا لماص نع هلوق

 وهو ثكئاص ,خص ةدامف

 ادام باوصلاو 52 00

 ها لمص ةدامفاك

 حبلا اروصقماسعلاوهلوق

 لاقو حاصلا ةرامعهذه

 وهو "ةلمكتلا ف ىناغصلا
 باولو ميسبق فيعصأ
 ها ريغال ة هناي اسغلا



 3 مزالالاق نيلسملا هللابلاف هنأهسنعهللا ىذرر عي دح فو نيلسملليوأ
- 55 

 هلو

 00000 ا تال ادار 3 هاك ناامهدملا

 0 اوىَسأَتلا ثيدحلا اذه ىَرعَتلا نعمت ناثلا هجولا 1 اهنع ىهن ريغ حا ونيملسمل

 | از رف هللا سسأأ؟ نوعجار مدان وهتلانا لاك تايب كابما

 1 0 مام ع سل هم

 :هنم ءالاقباك تن د دج ع رع قيقح ارد ماقمم مالا ماقام عم

 8 17-0 26 ودع سس

 3 فقيسانكنك ناك اذافلئابق ىوعدب رعلا نوكم-.ثددحلا فو ءاطعا هنيطعأ هانعمو

 1 لي درس تناك اذا ىوعدلا ف لاستلام شالا ثيللا لاو نيإتمألا ا ع 1
2 

 : ”انلا سبع ةرعلاو هيلا دال كالو أ الين اسسها

 نمتقرلاوةعاسجلازعلو ساّنل انمى انس أ ىأ َتوُرعرادلا ىف لاقي ىجمدالا نوع 2 عسجلاو

زع عسجاومادلا نم ضوعاهلاو سان
و مسلح وزد نوزع ول ف ىلع ى

 3 تاو تيا

 ْ ثيمكللىربنادشناو تايئاولاك 6
 مهدد اكد دوس . 5

 ا هزعوش لدن بك 0 ون

- 1-0 -2 20 

 وزعو 0 ا ا ءوعم نب ءزعلامثلان ءونيما نءىلا.ءتهلوقو
000 

 4 5 هد 48 :رهلا ثيل لاو ةقرتىف تاعاجملا منن عو نم نءافاكحنةزع
 12 م -2ّ

 ه9 هم 0 ههم" - وو 2
 1 أكناك سانلان مدعم ةقلخلا ىهاولاف ةيزعأ ارادامتيدطافو واوامئاصةنوةقاحلا

 | معتمدا جبتي الا تفذخ ةوزعاهلصأو حار ايناس ةءاج
 1 و هعر م 2 ما

 لاق اهعضومفاهرك ذ ذنسوُئومعاهلصأ هضم و ةروتت فني ا نعال

 0 | هدهاثولاف نيةلزع سانا ةفس نمدوكبنأ مزليالو نورس نسعي زعت أبو كرب

 ىرشوحلا هدثنأام

 انيزعاناتشأ ءاص نحرض « ٠ حاس عنا لف

 لدار تنال هلثمو ىدحلاديرهنال

 م و -ه2و مسام ساه 2 هومءو د

 27 ,9 2و مو

 را بلرخسلا 3 هسأرونيز عهمزاهل تلح
 صمص ماديضص 7

 تبرعوا اعف :«بيلعانمكحاماو هد.سن الاف تيان ؛ دزعو

 مرو ا ريو اعراب هيض ركسص الو ٌتيرشاو

 ةضصا م هعمل اح

 رسسج أ نبالاق نمل انمَحناوزعونبو منع اوهدي رد الاقو ريصقلا هنآ, بلع

 ع

 نكت



 ا (ازع) ءايلاو واؤلافرح « نيملا لس ١

 .ةسو# م

 نوكشبر مل ىف بره نكيولاذ از وهف عوز نعود صمفرلبتوكيذأ لفصي ورشا

 قريت ”الا نارك ذو ةئاغتسالا ىلا وحأةيهادكّنباصأمأ ةجاحو برأالب تاما

 سى 9و ي”وع

 هانرك دق ناديت والكماذه سي وعيا ةمووقلاتدح 2 ةجزت

 | م مص دوي ا مع ر5و.ءو 0 0

 وهقدودمءاز ءىرعي ىزعهنسح ليقو تدم لكن عربصلا از علا 4( عال نوق ةج رتىف

 2 5 سمعا حس 3 هداه اه

 ضوعلاو ف ذا ىلعةيزعتدازعو بئاصملا ىلعءأز علا نحل اذاروبص زدنا يد

2 

 نمليعففتلا ى ىنعيبرعلا نا - !ىفرثكأ أماقالاديزوبأ لا كلذيفنووالا.رييسلاف ىزعت

 ليت ذو تقبلي زءلدقو هيف سايل 5 رطولعبلاذه ترك دامناووهنل ااذه

 50مم همس و 8ع ه بت < ايل دو و و مد

 ىزعتفءازعلادب ىمأو ىتألا تبر شو هتبسأ ىلع الف تي زعلوقتو هعضومف

 و سس وضصقوم 8و مساع 6 9

 نباءاكحءازعلاةوزعتلاو جنبا نعاضم موضعي كزع موق ىراعتو را ايزعت
 -ء:ه.

 تيلقئااغا اوءارانهه ,واولاو رداسصملاة سيب انهت ”رلءفت نال 55000 مساديز زان عج

 هازعوهديسنب الاف ةوزعلا نسل سهناو همسن اوزعهس أ ىلالجرلااًرعوةوسفلا اولا اهلبقةمّصلا

 اهرهوشبا لاه شيز عومسأ لا هورلاشب ىلايعلا نعذيزعلا نسل هناو بسبع ل
 با هلككرْوىراودبلاو اراه ويوافق و ءاّرعلا مسالاو

 ءامدالازتعالاو اضب أءابلاب ىهوةوغلاوةوزعلا مسالا تريلا هاوايذكو أ ناك "د

 لا هب نملك تيدحلا ذه رع نما وءاقث الا ءازتعالاوهنم با قراعَتلاو

 د رتل شنذبا اورو هدنستن ملا ىأهيز ل نما ةليقفشي د عتاد رحنا

 بذلك راو اوك ًنييدوشعافةيطاملا رعي ىزعتن مشي دحلا فودحأرلا

 ىو الو وق ئممو دنا «دنسأاذاهوزعأو زغأةوزعو يذلا تبول ىو

 ده موسم قه سد هدو هع ه. هد

 وهو ثيل ىوع دامس ةوزعلاو ازعلاو نهلابربالا ن ءاونكتالول أ 3 أ, ضضعاهلاوأوق

 ىعارلا لاه نب ءرج اهب أر اصلا نال لوتينأ
 و ور د تدءو ع

 صاعلا“ب زتعاو ب عكلاب اوعد م. .مهلاسرواتاسرف تقتل انف
 را .٠

 مزاخ فأن يرش: لوقو
 1 مع وهلا 5 5 8و هةر

 مالان هوما «شدم ل للاو د ىو فويل سنو

 موس 5و «يدوم د

 مالسالابوأ هل لوقبف مالسالا ىوعدب عديأ نمىأ ام سيلفقا زم «هزعس )نم ثدي دخلا ىو

 (مشععسات برعلاثاسل - مج )

 دارو 100 ” ا ا ا د ا تت در أ" اا ل



 فاس .ءايلاو اولا فزحن ه نيعلال صم . 07
 .ةءمدش هو و ىو 90 ومي ع
 ٠ ردهم فني تب كمون سلو لابو توب بسلا

 ىدعملاةغئانلا لاق هاش غنم رو
 مو ىلع دا رجركبات ع ءااذاودعلا مئاكلارح رأو 6 04 را

 هم ل2 وه مومو مدعو س هدول عمه ب

 غلا نستلب نأ هس #4 اًذاعابسلا ةورع نار حز

 89-210 ا الإ

 ةياوج نب ةدءاسلاق ناعضوناورعو ىورعو سا ةورعو

 اه هم ل نهم مك ا 0 ةدادك هع <

 : اههضَقث ارك ناورعف اكد ِ اهيودوسيءاسم ترضامو

 لفه ضوم لوك ماع ةوىريزالاق ثاورعكلذكو ليج منا ىورعىرهزالالاقو
 اك ع ع سس 1 مووءسوي هموم

 بصاحوراطقهيفلبسأه 5 ةيشعدن أ ىورعبواطكا ىدعملا

 رخ ا الدشنأو

 بلادها كر رَعو « صان ا
 رعاشل الاف ,ضرأ مسا ىورعوةزج نب لاهو لاف

 بو يل 5 مو. 0 معمم م صاع

 مهتواهراب ورصت ىورع 5 اتفاكى لا ىتق ةانعي وان

 ديدشتب ىتداتنأم رولا ف ىلهل امنا ولاك تتلا !نممكاموهومَلا نعرف ىأ

 هم مر نبا لاك لمس تاورعْنباو ةم 'ةْضَه ىورعو داوىّرءامناو طلعو هوءارل
 م 6 مف هم اس

 نبط ارهفكمتاورعباو 5 ٍماَممتانبْسزاوملح
 ا س ريد و ودو9

 ٠ هلاولاق دوعسساقو هرعشد ل--و قارس رو 5 ,ومسسهب ل_ةمتبن نا و رعالاو

 0 س١2 هوك ةمم تب وهم ووات<

 لبق لبشأفةورع / ا اذهنملاقفءادانفرقسملل أ أ ليللاونيخسرسشعذنمو ار ناةوعسسسل# ام
 ”_ م م

 ىف 5

 لوقي وهو دوهسم
 هفابيش « ةَيهاَرعْتفرْطَأ ٠

 ا نمناكو ىرهزالا لا بيف دقو لكشمف و ارم فكاطالا نع ريالا با ىَح

 1 1ع َتفرطأى أش هدا وشمل ىهشو هيهاَتعمدنعب اوصلاوب ءرعلا مالك مدح هنأ هباوج

 نب ١ يوتا 0 0 ا هرالب

 س مو «ء

 ا ١ يفت مسشف ة-,هاذك مايو ا قات فارما هن هسة

 لاف را نابت دي تسلا ةانه ةيئاثلاؤزمهلا نم بيه ارعن ملال املا
 تمم تحسس سم

 قرش را



 نا دادإل اال سد ا لا ا ا ل 4 كو ع م
 اة ١ طي ل - ا يا م

 14 (ارع) ءايلاو واهلا فرح « نيعلالصف

 ف ًارف ل ارت عسب ف ىرعلل صخرأف هلاههيكأ ةدسصلاوتالبول اتا

 ىرحملااهعيدي ليقو نما نسدعس ,نعىهنام" لد نمئانثتسم اي رعلاو لاق رقلا نما صرخت
 اا

 لخلل اّتْطرعاذا تلا هرعلاةلذهلا ىرهزالا لامو هرج هاوعس نأ هلق و اهانأء ار أن نع

 ٍْ وهو ارعالا ءملعقلاو | انا يذلا حيو ذ ةمواسملا نشاهتلز ءىأ ل ةابؤنمت رعاهرمت عب ىلع

 اهناوتلوعشم نعمت ل عفت رعاك رهوملا لاه كلذاهماعحاةةعريغلوأ حاشا هترع لع نأ

 اهبتكحولو ةلبكأ الاو ةصطنلا ل_ثعءاهءالادا دع تراسصف ت تدرفأ منالءاهلااهيف تلخدأ

 قدنآمجربن'ال ازا نع هيون هصبانارملا عسب هصيخر نا لاقد رتل تقال عم
 : هجولك ىفسانلا ىرعتسو كلذ هل صخر فرقب هنماهيرتسشينأ ىلا حاتدوف هيلع هلوخدب

 | نمت برعلا نلهابلا لاق ناندعوتأ لاف انارعلا نمهذَحأ كلذنمسط طراااولك ادب رعلا نمؤدو

 هسفنل ندشنأو .|معرئانت هلت مال اة دراغلا للا
 .و) ماض نوم و ه2 ةدسو 7

 اهدودس مانام لو «ويع ١ قدوم عيضت ىكت تدبالف

 اه "سه هد هم اص هدو و و“

 اهديدجشرو موت ساانعمر هر ؛اهاصو ةمقب ىنكت نخنعتددر

 - دم 5

 ' اهدي درت ولك ىلوب ل فقل نم 5 ةيرعني قالا رك 0

 اهيفاؤح أت ال اوال نئاطاقلا معد -قالاةباداهاض أى أن :القاتح ةراكحح اهراكشءالاق

 هئعهللاىنرد#هت نأ مرتعخ الح زاكشث و دساناقو هاا نمامات تاهفدتسو الا

 دلما رشا كمن ىرعمو فضل نمار عبو رلا لع لاقفهلطبقاعحو

 صقل سرس هلال بنا نمناررغلاو ررعفهعتضومتف اك ذذقوترعلانمررعملا هلو

 دينو لاقو ورع هدحاو ةعاجب أس الا نمءارغ ءأاهبوهديسنالاق مئاوقلالي وطلا
 ع ©8-ع

 مخهحاو مضغ مزال يقلع الا مجال ال اقو مهذافن أى أمهواَرعاتأ
 يم هو

 ىدماال اق ىزع

 فمه عرعلا اكو نع -« ادمان ىسوادلا لأ تاهمأو ا
 ءاو اتق درس دوللي ىرهزال قاع ميلا سويس هعاناو رع يتلا ىلا ىرعو

 ةرجوونألاهو هبلاّنحىأ لذكرملااوهىرعو كلفني هّعباذا ||

 انكسكناك امفلّصلاوىأتلا جا يرطساو ةامألا اوم

 عصيناك اور لجرةورعونأو لجر مسانايوعلاو ةورمع لجرلا 0. ديس إلا ةوزغلاو
 م دموع كح



 هن مس هج هع جس حع هع دعب عم حم جس مسا يعش سمس

 رع
 جاوب سلا الار عنكلا * ةيبجرالو“ اهتسشتسل

 ْ هرعلالبقو . لذلاعي دنع ةمواسلا نعلم ىلا رعلاو سائلا رعنا الوقد

 ” نصر ووطن لاقءنأ لبو هيلع هللا لص ىبنلا نع ىوزو اهيلعاملكأ ادق ىلا ةلزعلا

 اهتدحاوارارعلا د.بعوب لاق انآرعلاوةيرعلا فص خرهتأرخآشيدح فو ةيصولاودبرِعلالامملا

 رمال بلاده جي ارعالاو اياتحمالب راب اصاهيرْع ءيلضلا ىهوق رع ْ

 لاق نيتاخخوأ أهل ىئتس ملذغلا لحرلا ىرتش:ن أو هولا قربنا رعلاضعبلا#
 كطتاح نم ىنعب هادو ةيفطت السا بحاص ىلا لج رلاع ضم ناتج اوعاونأةث تيم يعنا

 ْ امك از تالق هيلاري 4 ضبقب واهاراسسق رز ةللوزيلامس) رخاملابعأبت السر
 ساس

 ٍ | لعب فنكيلو ةّصاخلكؤيلدرفأ املك اارعلا عامجولاق ءاشياماهبلعفي واه قاهعيو
 || | تلا طئان برر شك دأ نانا فنملاو داحاونماهاجج تعبي اذا طّئاسإبار ارك نم عسيبملا

 1 بين ىرعللو لافةحملا نعم فمن هواهلك يدب هر عراك ةونيتلختلاو للا اركلحرلا ىلمعتف

 1 ليلا كيا 0110 جاجنلا بنسلاو كلمت ال مؤ عنساسب عنصر واهرمت

 ا 1 ميكعم وح ا مهشيفلعفب و ودي 1 درع ل أيلهطُتاس نمرثك أ و "لذلالح .رلا

 : ةغلل غلا لوي نا ارعلا هريغلاكو نب جرم نقدر ردع كت هئمهطلا رع 5

 لل فس مشلول ىلضهلو ةراسفنامأو ىلاهلصأ ايد تالئللاوأ ءللاهذه

 0 3 ملا سفر فرغلا ب ىهو ذل ازا نعوسو هيلع تا ىلص ينل يدعوك اين صخب .رتلاناف

 : نمل شيل راكلذو 1 وداهفانأ ارعلافةنازملا ”ةل نم امك 5 رملاب

 , ىلع مهةهبطر نملك أهل خالو بطرلاهيىرتسثيهدس َدعْنالو بطرلا كر ديف هنن توق

 / ع ةرقرعلاه_يطعتف :ركلا نماهصر2 ثالث وأ نيتاوأ هلك رفيع هالوق اوةيف طئاملابحاص

 5 ارا نممرحام :دلج- نم ب حب ةسانلا 0 ب 1 نمبيمينالْلا

 2 0 تام ىلا ص.يخرت ىهماذوف ةاكنلاهيف بجتام ٌلقأوه لا ةسخ نودامف

 1 أ سانلاةجامل مرا ىلا نمرادقملا اذهجرخ أ فلصالا فرش :ركلاءبطرلا عب تالانارعلا ف
 م ا هم م

 اج نمش رعاج "كى رعي رع نمتذوخأمتم رعلان وكت نأزو<وىرغزالالاق هلا

 ءايلاو واولا فيرس « نيعلالصف 3

 ٠ || لاق "وللا نمةانثتسملا ةلزاع ىهو' هلعاف ىنعع يدان وال رع رار تلح ىك رشا

 ؤهانمناو ع اذ_هىف سدلوا بطر لك ًأياهاباداطعأ اذا "لك رمتانالفنالف ىرعأو ىرسهزالا
 ِءَ و 01 - 31 5 “4 و ما . ٠

 ١ ادق نم لحرلا ىرعب نأانارسعلا لاق هس. [نعد_د-أن بلاص نءرمش ىورو فورعمو ل ضف
. 1 

 اذ



 نع ا

 للا اس الفلا + كلم علا د سما
 سه .٠ ,

 ابل سا #2 كد ىهنلا نايرعلّحاصأ
 رض 21 :

 - وه هو 0 سمه

 ةمرلاوذلاك 1 روكا تار آو نموه ضال

 نهتم لاو ادنبلاك لماع لح ديلا مءامتالا نمئتمملاو * رضملا ا را لال

 نالفىتعتاملاق وهدد 1 ب وهصْلَح ضآلا نسمارعو غابشالا او ةلاذالاو للا نمر امرعشلا

 ارعلا ار ءالاننانعىرهزالا ىورو تنال ل عضاوملا ىراعملا و .صاخامىأرمالا اذه نم

 6 ىهمهالا و ةحابنلا ارعلا هريسغلاك 3 ةورعداشم نال فال بتكح:دوسةمانفلا

 ٌكلَّدكوهث انفو تحال ارى أهيوفع وهنورعودارعنل زنلاقو مايخناوة ودْش الا نم ىرعنال

 اا ٌناكئاوه هديسنبالاقو ضررا اف نم عسْلمووفادود ارا و ءارعلدت

 ىو هو 2ةهم يي 2م

 را دولا ملامسة لب تلا وفة اولا ٌضرااا ىه لقوى نه.فوتسال

 ءايعود داون اوداونسدل ثموداَعُقاَو كل امام اكلات ىلعالاغقا را ىجنالاق

 كالءقو هي ثالو ضرما ناار لقاها ةديبعوألاثو اًيفراسئرعأو ءانعأو

 ١ دشنأو ىلاخلاضرالاهخوءاَرعلا
 98 ةمد

 ايثار لادا و * اه راتع فاح الاجر تعفو

 ىلالت !ناكمادودملا رة يحانلاوصقلا د ودغور روصقم ناجح .و ىلعءأر ءلاخياج لالا و

 ةمسو صر سس © 0

 رك ذمءارعلاو ٌةفو رس راق وتلا روكا رعلاو رهحو ضرالا انو نر ىو اع ارعلاو

 امهولامرال ماك 1 ا الولامحال ورعشا مم سلو ةرصضلاةي وتملا ضر هذلاامهوقورص#

 لئمارعلا ليمثل ةيزع“الاو ضر الاءار ءانئطولاقي ءارع'الا ةعاجلاو ضرالاءاّضم

 ةءاورفو ةبيرللاوز اهرغيشأ كفثددحلافو مكر :وةعبامىأدحأنارعاملاشية وعم

 هنرس ماكر را 37 ارعلاو ءارعلابفمهودوصتفماضقلاووئار ءرصّو وان ىأ ىرعتنأ

 دشنأو ىرءاهذحاواق دو لظلم نمرهطام ضل رعأو .ءارعلا نعمرتشا

 عجب اوةيحانل اورعلاو ىرع بوث نمتسمّلك ل بقو املا ىرعلاو م هؤارعأةيراعدللو «
2 

 هلوقو هتمحان ىفىأهار 2 0 هانفلاو محا لاو ٌبانملاةارعلاو ىرعلاوءارعأ
 سس <

 #ه ها تورو ع

 ءارعب رت كلوق نمر ع حمي نوكبف # هوا ارعأثيرعهنعر رضوا 5 قجنباهدشنأ

 ند .م هر 2 هسا وما

 أ ارعأو  هتمثو ضل قزاس كرورسغاو يزع عجب نوكينأر ارغب نوكينأزوجو

 ىراصتالا ةماعلا ندم رد : ارملا هللة درعلاو اهماعترشلا بهو للا

 ْف اذكه هنعز#وأ هلوق

 نحموأ مكاو لصالا

 ها تبلاررحوهذع



 ناك واولا فرح نيعلا لصف 1

 هس وم يول يعد

 00 ارلاا هدم حرتلا رع سرد رصشميلع سله قو 5:لمرلا

 وأخ ىأرسكلاهنمور رعانألو لوقتواماورعلاو 04 عاقل مال انزع

 رءودس 2 اا

 تب مهلوق لع ىرعلا نماورع ىداولاق هلا محيمال مالا ن م ورع لجروهديس

 دسللوقو . يا
 - وره 9 سب

 2 قاقتاماادعب 5 0 رع هرعتتابنلا و

 ةووس» ع

 لا كير أنور نبال ماظعلاتضّقامراهنالرلطآى أ يمر ىورو

 3 ودي س ره

 "قر عاذا ءلتعلاٌتم اراد نم م ميلا خشب ى قم ةرعلاكدربو هنو هرعنمبآطت م ءرعل دوامت ع هتيطعأ

 اي هيلع رسال ىأريث الانبالاق و رورعم س 5 هنأثددس+اىفو معللا ن :نمهسماعأم

 -مو-9

 نالت لوعنلل ىلع ىز ةرعم سرغب نأ نوكي د أ دعتمو الو 4فار يارس هرقىرورعأ و

 هم و م8798 - دو

 درعا كلذكو اذيزهألا لمتسنالوانر ءهكرهارورعاو ان رعراصسرفلا ىر ورعاوهددس

 هلوقدتمو زيعبلا

 وردد« هذ) سوو

 ؛ب روم ادلب سراوفلاأ 1 قبرا تدور ؤرعاو

 لاق يدها ارش ان ل

 ة 000

 . كلاةلاروهظكر ور وعل باش 5 اهريغيىسع هوداموعطي

 1 لمان ئأشيدس فو رطل لشأ كلوا لإ للا نكرتكأ ىراعُتن لاو

 : امعبقا عأ قماكرورعا و ا رعةدلط أ الاس رق لس .وهيلعهللا لص يذلا ب 51 زفاليل اوعز رقةندملا

 1 هتيلكسسا اذا ناكل تيلواحاوتيورعارَب غار واح لوف مالكل اف ٌىضاوهبكر

 / ني ماع ف وعذصتلا ىذمو هيلع مَ نمل روخدا ملا ذل مدخلا

 نمتناكوهنأ سه ادب قم نعطقفرك شين و رع نب ةبلعت نينا ةنيكلامزب ف هوعنبف نوعيلأ

 وذاك انسدبع ير كيث يلا صاع ةراوع
 ! | ١ ةحيلعدتلا لسنا ناتيديلا

 1 نا اءرعلا صخ انكر دنأ نانر ل ريذنلاانأ ؟لاقفاٌءدحهموقردل أل حر لثكم كلتمو ل

 97و ع

 ؛ اذا لاهناكم ىلع نوكي م يع موقلا شير نأ كاذورصنملا دنع عنشأو برغأو نعلن يأ هنا

 ه7 موسم 001

 5 ذأ ىلا رعنالفلاقيو انارعو بو هةوقرذشيل بحل أو هب بون عْأل ,قأدقودعلاكأر

 ع هدد و س

 هلوقدنمو اهيأرن عر ديو اهرواشب وهنأ ما ىتاني ناك

 حاصا



 ك1 مازع)ا___ءانلاو والا فرن + تدلع ل

 ادبأ همدان اهتالْ الجر ر اوال ا ومحو ىهلسي قولا م "ب. مالنعلا ىدابسىراملاو

 مهلأو م منبأ ل اول فاو اموت فدي ملا ويك أل اف

 ه-دسو

 لدفالاد املا اطاطعتك ب رض * مةيكراملا لعروس ظ
 20 وه ١

 ثديح ماظعل | سور ىراعم هوىرسهزالا كاف ضع ىلع موضعي ًنيروكسمو ل-نالاىوريو

 هو

 نيس اهلنا وى رع اهدتتحا ودراهظإ نماها ٌدالامتأ أرسل ىراعيسو معلا نعمللا رعي

 ثيد_حلافو كذهلاريبكشأ ىآسسدر وأواههجو و اهالحرواَهاَدَ ىثو ةأرملاهذ ع ٌقراَعم

3 
 اهتمىرعيامديرب لس تالاور ضعيف ءاجاذكر الانبا لاق : 3 0 رع ىلا حرلار ال

 ىارلالوقو ةأرماةروع ايا ةياورلا قروبات م و

 ارامل البر 7 م #4 تصارع نم واس ناف

 لدول ارعاشلالوقامأو ح 2 نقلا وعلادارأورسْنكف لبق

 رماد ه6 هس مو 3

 طابعلامدكب وأم نوب #7 تاَحتاوىراعمكءتببأ
00 

 لاو فريدي رخل رو شاف عمصلا فرحا كه وأ البلي

 رعاشلا نال بقو شرا ىرآملاوءدي_سنبا لاق فاحزلا نمَرْفهكلو تدبلا :«اراعُم

 ٌرسُك راعملاعولونزولمام طا الرام ىلع ىراَعمراتساو اهب قعليقواهانع

 قدزرفلا لوقهلدمو بصءلاوشو نا بعام ىلا يلام نمريصي ناك اغا نال نزولا

 مدس سهم دا ل وة2. يسود دن 7 م هع

 ايلاومىومهتلادبعنكلو #2 هنوجمه ىلومهللا دبع ناكق لو

 ف 26م5 --

 لاق لو فمها يدعو عمو و ديذ ىرعلاقب ولاف لذهلا لآكةءلاوه كرب نبالغ

 ةرهظ نب ةرِهص
 2 هم اه ره و عع

 يناوثايراعا همم تجرح 1 يتماه ليل تحرص نا تبرأ

 ثدخلالافو

 انايرع ل سكل ىسك واهات اذأ © هنساحتن مىرعتفُبايثلامأ

 لوقا لعق ميدمئقىسْك امأو لاق هنا ا ,ءاتاقرمهلا]تنرعأَتاقتاذاو لاك

 رأيت كرم ةباد يملا قرير هجروا ةخرأو ىرهولبا لف انوثهنوسك

 تقل اذاراعّل جرو رع لزلا شالو اههباو أن ماير عاذأة انزع رعاو نان لحزو

 ننال 9 مدقتدقو 5 ىيناشاعاتانراعْكسمأ 35 ةغلاشاا تنانه ىرهزالا نأ هناوثأ



 د دال * تبالغ 30

 [١ه
 اعد دخلا قّقيشاملاةمصاعل را ا او كالا ةوءاتمصلا مم مَ 7 دعب ْ

 "يت زدعسلا 0 ا ا

 : آل درت ازاينس تتاخر 7 شل ن 0

 نمت بدلة نسل لاهلي ىذا اراها ةدسضوأ لاما ذهلو لكلا ع اطقنا اذا

 ا لهو ملا ىّرع دي

 2 اولا رعارعو ىرعلار ص 53 هلاولتحتراسو ول لَ

 حلل مي رشل تيا كدرو كربالات ل ترو اس
 حف نمود حاووهف مط نخ رعارعو رغارسعىوريو ماس رب كج, دع

 اانهرعار_ةلاولاق نهاعو ناتو مقا وفا قولا اوَبو قلاوج لئ هواعجبمل_هج

 رعاشلالوقو

 انكار نكئيداألاقن ال15 ورعد و

 هد 24
 ْ هوغو ركلا ذل صلال نسف هرعلاو اهلوحاا ةكمةورعانيعرو هدام ئأ

 هع مهوو 46) مهد هو

 7 انع نقب ةبدشنوزعوه ير لو راعوهف هير عابر عرعباب وف نم رع سيلا فال ىرعلاو

 : عت درمان ةاناما رأى ذلا نمار ءأو هاك اتعؤمأر غأو
 م

 9سم ف مع 7

 جلمنقاهرعأ فا #7 هنوم نعى صا ىدبأب رقد

 1 و انرعأ ىماوارعموق نمراعل جرو رش ,ءعسجاونانر لح وأ

 ل أذارغملا وقتما يزعل نسحب راحو ءاهلاثهس :وكنالعت ىلعتاك اموىرهؤلسا لاق

 نبل ىرعوع راما لم ةأرملا نمرسأحم 7 ىراعمل !عينجباواهيايثنماهدير رك دنع ةنسح أ

2 

 ب ردنبس قلاق كاذكمشل نم

 همم مص 8ىبام9# و لس7

 عياتألا بين كرت 10 27 يا

 قيميوفم وءووه دم

 0 نيبِدتلا ىراعإل بو هيلعدلل ىلدهتفصإق ثد دل افو ن دوف ىوربو

 ا ) رعشأ لسو هيلعدتلإ لص هتف دىفءاسدقدناف ملسامهءلع نكد ارأليقو رعشامويلع نكمل هنأدارأ

 ]| كلنا اذلانزعىرعدق ىفلاتْنتلا نمار وعلاءارغلا رياصلا لغأو نييك لاو نءءارذلا



 2 صدا ا تقع هلي ه ع 7 هو اة 3 3 3 0

 ملا حاولا كرعاو دروهدعربى ا ض قاب ى جخلاهندخأو ىبب + ادرب لالا ىف ىهوءاورعلا

 وو » هع ن7

 ىرأث ذك ةلس أ ث يدح فو دريلاةدسشةار ل ورع 59 ءاورعلام -و ءاورع م :١

 لدللالا سمت ارارغصاَنيبام* ءاور و فوذنانمةدعرلاودرلا ندبصيىأ اهنمىرايورلا

 يه ء ظ دو

 لافلام طهر لا لو ةدزابشب رعو ىر ميدو ةدراب د تاع دْولاَدَثااذا

 رى# هل ص

 دا اود أ لوقهنمو ى هرب الاك ةدرا#م هر لل ورا : رعلامتلاةف

 هبرع خد لكتورابب م شسيجا مظاَتملا دنءلوهكو

 سمكا تاعكأ 0 نا ىشعلا دربانغلن و تي

 لبقمنبالاقو ىرعانتلبث يرعو دبا ىرعلاورعونأ لاق تدرب

 لالُر حا رلاهيزانت رعي « ةباصتع .ركتصْطصاامع اكو

 0 اند ةدازما ىرعو طقس وزركتاو را دراناكمىرعلا لاك

 ةثالثَلاّالا ىَرعلادكنأل ثددحلاقو' ار سل 3 و صيملا ىّرعو هنزْزَخُدَم
 يل مآ س)و 95 0

 لاعت لوقو رم ءوحلاىرعو لدجاورلاولامجالا ىرعذب ريتورع عسب ىه دعم

 قولا ةورعلا جاجزلا لاق ابك .ىا ةور لاهيش اَهلماَصقْتال 0
 يهل وج مءدو 5و و 0 -. 0027

 مع رفلااتو 4 و ةحيلةالاقي وا دقعنيدلا نمهسفند قعد ةفدانءمليقو هلال ةلااللوق

 دود هد هدهد سث ه5 9 - سد

 نايرملا ىرعو كللذك تاك اذاىدعمح رقو نطبلا لقسأ مدرسي و نعد خايف قدبر ف هال

 سو, ه«سوو ع

 تاك اذا ةمضعو ةورذودو رع ضرارداوئلاىفو و رعتدالقلا قوطالاسقي و ناح ٌركادئالق

 لوم قسحلب الا هيقاعتم ءاحسشلا ف ةرضحسما نام تابّنلا نمتورسعلاو ٌقْييابصْحةيصَح

 ةيقبقو در ليقوا وداد سائلا اهاع ان اعلا نسا وزع لسبقو عسي" را

 لكلوتُم مي دقن يغاهلألا هور ةورع ءرصشلا نم ءيشللابةدالو بدلا فضل اوماضعلا

 ضرالا ىف قاب رس هلامريحشلا ق دنمقور.علاوىرهزالا لاق فيصلاىرمشلان مقام

 ةينالئورهلات مصانع ضو اونا سانجأو أ يصنلاو رتل نم
 هدو

 قوتولاتورفلا عل فساد ىلا «تالوق ىنيدلا ن مهي مدت هباملال_ثمدقلميرمش ام كفل ْ

 تيكسلانيادستنأو

 ىرعلا قماضقناالو اخي ُكعَص 37 مكلاب -ةمدنعب رب ناك 4
 نيج هاج

 ( رع عسانا برعلاث اس يد 8(

 ىفاذكه اورعم-و هلوق

 1 ها هر رح .ولصالا



 1 ار ءايلاو واولا فرح 4 نيعلالصف 2 عك

6 - 0 3 5 2 
 ةدأل هد ح فو ٌورسوهفابلاط هنو يت أ اذاهورغأ ورع رهو لاق هيلو

 قام الا هور تن الذو مهل سومهدقر بلو مه دشن موه مهعبيصتومركعتاَكلام

 ةغبانلال ]وقهنمو هاشفتىأ هرثشأ متو
 ا

 دوني وح 5 نيالا راعدلشنأ

4 0 

 هب اوه قيود اوك اوفا لاف وسبانتول 1 شعبا لوف ل وزع وقد

 الوهاوقاب ألا لاغلانهفاه بنس هليل ىهرتهل ١ نأ وعدا اواطاش

 ا اهالي نونجج انمانضأ اصعب كمال لو ةنامهانعمءارغلا لاق نوكر ريشا كرب
 ©#ه2 . #ة2ؤو دهس

 ؛ عارلال اوقهنمو كريب الق يياصأو يبس فراح فوري يضل
 سما -

 ا ," الوسْنوْلاَ دارا 5 نكنإو ارآ ءءامّدد لست لاك

 الليف : | يطال ليست لور قوتط لتكن سس هلل فو
0 

 / الن يذلا موقلا* ءارعآلا و هنعاومهذوهناكفف هوك رتمحاصموقلا كر رعأو هياتنتو

 متون لاير ثلا هرصني لو هنعدعايناذا هع دصهارعأ الاقيو مهباحصأ

 كا و هنن دعدق

 هي دهس بنو 072 0

2 

* 0 0 * 
 ةقان فدي دس لوق هذمو هَ .اعل مالو ىدس ل سريىذلا لدكبا ىَرمْلاو

 لئلا بيرل است تناكو * تداتوْتي زءاماهلكذ

 3 اغ الش قدرا اورعلاو /ئرتشكسرأوا ماعلا نمدك وللا هع قأتير رع ل

 3 , رعاشلا لوقهنم و ربنا لاق ةدع رايد أئاملوأىفاه سو ىلا ةرق ىهو ىلا هير 3 هرعدقو

 ايف

 ا هوو و 0

 نوبي هيو أزاجر رلا عفا * هئاورع نمدسالاًرفتدسأ
 00 92ه بدوده7) )زه8 ع 0

 0 ا هرمون انسي اا سرسور او عضوم نو وداد

 | لان )َئى :ّلك ىف ءاعمهلاهارتعاو اهئاورعن ى 101 ضان. هنءاج اذا هور فو ولا

 | 0 عالة عزل قسد ءاورعلا الف 8 0 1 اداوم

 هم هو ماعم

 نبالافو ءاضحرلا ىسهف ةاسوتمقرسعناو ضو تموت دس ليقاصفان تاكداو 00

 هبيصتناك أ كلامنبءاربلاثد د->قو ةدعرو هلا ن 00 ؛لق ءاورعلا ليعش

 ستة ةنوص تيا 0<

 - اورعلا



 نس تكتل الإ 2 (ارع)  ءايلاو واولافرخ « نيعلال صفق

 ٌضرالا ىهلسقو ةهسب تسيل ىلا ركلادب كلا ٌةسطلا ٌصرالاةاَذَعلا 14 دب

 ىهلدقو مباني ماهل نوكيا رملا هلو سلات رااوزوُرلاو ءاسحألا نعّمديعبلا |

 ةماخوت اذُهاَذَعلاٌنوكنالو سانلا نمتدمعبلا ىه ل قو حابس اوروصل وراهمألا نمةديعبلا

 : 1 ا ةمرلاوذ لاك 4 اهوالو

 ْ رصلاوةحولألاهنعتَناَدَع 5 قرا نوب رعلا ناي ضرأي

 دقو ةيرص اولافأك رت نك اناا فضلا ولا تبقتانسلاكىّذعلاو واع

 تيذعو قرآلا نونعودن زولأ د بلمير ٌضرأ كلذكو آذعلا مسالاو ”ءارهنا لبق

 سالت كن ا لحب .را غي دح لاقو هملايا ربا ةسسطلا ٌضرالا ى مو ةاذعلا ئسحأ

 نمتديعبلاةبَريلاةيمطلاٌضرالا ىهوقاذ ع عج امترس لزم الوات اوَدعْلرئافرصب ألان

 اذا ىنقاو ىأنالذ فمك دقو هل 1 اوناكملا تدعي و خابسلا وفأبإ | |

 عزل عب ,رلا نمةماسكتاةاذعلاو هدالب نم سبي ككل 0000
 0 0# مورس .- ه2

 اذكهىذعوىذع ءوهذ هلوق ى دل هلا ٌمجوٌىْذع هو ىذع ءوهذىذعى دعي ىذعدفي نمثل و ضرالا اودي رو

 حاملا ف و لل_-دالا ىف

 بابزم دعوهفىدعلاقي
 اضيأ لمعف ىلعىذع 0 كلَذكوماملا نمهدعمل رطا اءام نما قسالىذلا| عر لا نيكستلاىىذعلا و هام عسب :ريسغ نم

 5 اف ها ا م 5 2 1 ساد وو و 52 .- 901 ئآ 5 20ه

 يظن نم ضرالا نويع ن مهقورعب برم ام لعبلاو ءامسلا هتقسامليضتلا نمىدعلا لبقو للا

 ه2 مث و هم )نهم

 لباو هيف ضح الدب لكىذعلا ةقينحو أ لاقولاق هس لعبلا ىذعلا ليقو سالو اهتريغ

 داخكلا ولا قتنيوعنلا عترعلاع ا ىدعلاءايلاىذسع جل تف هد. سنب |لاق و و

 »ع هع مو

 ىبسعم فرع ةنومنلان ١لاق ةيذاعلا 13 ٌتاقتدرفأ اذافهمف ضال صف تنك اذاذاوم

 وا ولا هايف كللذناكن اف نع ن وُضرأ مهل وذلواو نمل ىذع نأ ىلا نتجت بهذو اذه

 ىرهزالالاق .ةيدابلاب عد ضومئذعلاو ثيللا هللا ىرةيوَدعو يذاع اةفينحو أ لاقو

 فيصلاو انتسشلا تي ىذلا عضولل مس اهنااضيأ ىذعل اف ءوقامأو هريدغل همس لو هقرعأ ال

 عودتلان هكذعلا نئلو عشوللاب# ذولا ساووخ لع برعلمالكتافامبسف نم

 0 امتنا : 8 لان ءدمبامتابت لاو 3ك اىذعكلذكوءامسل هامل اوسيالامليغنلا و

 ىالاو عر ةلاصاال و دنع سدلىدذلا فشلا ايش نأ وذَعلاوهدمس نب الافق

 #وسو

 ىو هكورعمابل طي ءامهلكارتاوَْرمأر 2( ع وََباطاذاودبَدَ ءاهلاب

 ةومدو هر ةورد

 هتيراع اوهيررعوهبورعتلقةجاح هنمىلطتال-برتن 3 ذا لوقي ينارعالا نبا عمسنأ ب !تلعفت



 قطبضلا"ادعونت واو
 فيفختو نيعلاريسكي مكسحلا

 نيعضوملا ىف دملاو لادلا

 ءادعوموو سوماقلا فو

 ديدشتلاونيعلا خد اطوبضم

 ها هررحوملاو

 ةواراهجارهاظىأ اًودباودعسهالا كلذ نالف لعق لاقي و سايعلاوأ لاق آد نمادع

 كادت نين
0-0 

 ءايلاو واولا فرح « نيعلالصت 9.
 8م هرءو-ع

 د خادقىألإاناديْرَمادعدقلارابخالا دارأ وو مافاد نمو ادي الوش

 رعاشلال اه هنقا ةاوعرهدلا
 ب ةهمسضمدمع » س5 مها و هع 92-09- 4 مدع

 بعشت كيلو نودداوع تدعو #2 بني نم رحو بوضع ترعش

 كش ىرحاذاودعيءاملاا دعفزاملالافو

 هم )وضم ه < #عد, 2

 الشودعتءاملا 0 3 دا هاذا كيرتشمو

 | مقا ترباس نيرغ طهرشد رق ن مدعو ىرهوطبا لاك ليف دَعو

 ->- 8و

 راح أ نمدخو 3 7 :ودعمبلا ةيسفلا 5 رضا ني كلامي زهق نب باغي قوس
3 6 0 

 ' ص ىدع وقتا يلعبارسعالاتاكر ملل معلا ىرجتت رباكىد- .ءىفعاملا نأ

 :دكو فينحت ىلا بسُأ 1 يندح - اولاك ايكسْوت ةاراقف فينس طر ىدعو

5205 7 60-7 

 ةفيح بف دعو ىودعاضبأ مهيلاةبسنلاو مير ىذ شوب لان 7 ةانمد1ظ نا

0 - 

 ارنكوهو لس نكن يناودمو ريكو لطحن موق ةد ود علاوي ةراز 5

 نعاشلالاق َنالُيعسق

 ةم ل همم ةهمو سامح سلس

 ضرالاةمح اوناكن #3 اودعنم قبلا 0

 ”ىوس# - 07

 لاير نم كدعوبو عيب عضومد> اولا عّضوف ضرألا تايحاواككارأ رآ

 و
 نين

 لاك ا وادع

 دع ه2 هده 00 3 هد - 2 -

 هر يريدقي كتحاو مامادا 35 اهل كنمتاهيهد 0
 3 م

 هس تاع ةوماع

 ىر ءرهزالال اق واولا وانا نم عادا العش مدلعجنمبر ا 0 اوأس دقي كوري و

 نار هلببقءادعوت و خفلاوه اوهوادحاوانار ءاايطعأف ادح اوما العنا «نابركيدعم

 ١ ١ دشنأو كارعالا

 وغانا الا نمانثراَو #23 ءادعيوانل ريل

 مم 9
 و عه

 1 ل ركلا لاق دودم “ايداع لاو ةلي لم نم ىد عنب ريغمهو

 ظ عم تارك اولكناو هكا تيواداعبت اساله

 لاق هرعش ف ىدارما هرصقدقو

 وسعد -

 ٌثن »امض ماساماذا 2 اًنيصح امسح اداعل نب



 مد (ادع)  ءالاو واؤلافرح « نيعلالضف

 ةحوامهف تناك امهم صَل و رمل ن مالا ام” نال نيمحطلاافكامسه 0 دى دم دو

 ناانعىرهزال اىحو ماظعرم ةوهاما حالو ضجر لَر اوآلاو

 مهدد

 تءدشنأو ضل اىةهقمًلراوأوتكرا باو شمل ولو لدتا ةيداعل باو تيكسلا

 لاقو تايداعلا كلذكَولاك واضد ًاريثك

 نانو ترا لا #* يقلي جامو
3 

 وَ

 ةويعل قا الا عي 2 ةنم بصب ىلاهورتفخِأ تيد

 ءاضعلا تملا الانمي داعلاوى ةرهوخلا لاق لب الا ىلاب دوم ىرلا نمد هرم :لشتا هو
 2ع

 تنام ةبدقكأ 4 ل ًاذاف سقت يدح ف ىناامأ او نضال مم وا وقةراغال

 مهكر ؟ردي لنا وداعىلاهن 9 . دقّْلك و 1 واسس ىلع 'وهيلعهللا ىلص ينلاد دو (وق م هوذاعىلا

 1 ل سهلا م

 ىدعتو انسفنأب : لاخر ل عانوط كاع وان رمد واعمىلاولء باكو
 ا ا 3 2 3 وه<

 نيتشر ىلا ماد واسيا وذ متو معلا ارسم نع مهانعأف تورم ان اودجو عوقللا

 ع

 0 ا لشن
 هوي د 7 - موجع » هم

 تيمكلالوق ووو 2 3 انآ [تمهذ ذواهام م

 2و 9ه-و- .ٍ

 2 ير فاتسف لالا الا 0

 4 د 5 01 7-5 ع أ -.

 غلب ىارم :هنمىادع مالا لاهو ه هيد : ثدير قري هرظني هرمدل طم دسم الاةودعلاف

 . ةهم 2 «هسو

 دقو 7 رشه نم مهب قولى ًارشب سانا ىدعأ دقن الفو او د رمل رس نم نالفىفادعو

 مول يرق ل تامل و هرمشب ئراصأ ىأ رش ىفاد أف هيلا ُتَْ

 هلتايءاجو ةني لاب هسعيامناك هنأ كلذو ايام دانك قارعلاب نترك أو زاجلاب تفرع لب

 ةعاطلافمدٌقَتل 0 نمش هرظامد_ه:فاقللا ىلع دالَجيو كعَبَمو كؤرص ئذلاامىأ ةرصبلا

 لادعامىأ انام ادعامهلوق نعمل قو َقَعكوَرصَفْيِمَّدلاامهانعملبقو ةعباتملاو

 دشنأو كاعْشامىأ لرصن نمانلاديتاك امم

 دقن اا * ىءهبنأ ١ كر ورانا

 ماهفتسالا ىلعادينمادءامأ باوصلاوأطَش اذه اينما دعام ةماعلا لوقىف ىد-الا لاهو



 .ءايلاو واولاف رح « نيعاالصف نو
 2ع >

 تلتف اقفل 1 مطدقو حب رخ هنا ةميَدَح ثددحيفو هتمدخ| هر د

 ا ؛ 0 دنس ل

- 0 

 سا جع و ا

 || ناس بيرتس قرت ديا ا وأ ىدر رو لد 30-
/ 

 ١ أ ا نيداولو نيفاالكأ دال يداوي نالوا تيئاَك ىأهنع

 31 أ دايزوب لاق قيس قاع عب زااباهذددع م هرصشلاة بو ودنلاو قيتاوالكأ

 : 0 أ ثدللا | ينم سة وااو 27 هوَدَلاملاباصأ لاقي ٌرلاَدي ودعلا

 ْ 1 تباص لوقت لبالا هاعرتف رهشل اراغصر رن عسب رلاباهذ دعي فيصلاثابن نمد ولا

 | ثيللا طبي ولكنا ىهو ةودسءلا رت ىتلا لبالا ةيودعلا ىرهزالا لاك هي ودعلبالا

 ١ || تان ىهلاقي غلا لاضماشب أد وَدعْلاو لا قف طاَخمم طاغو هوانا ود -هلاريبسفت

هنع ترب اذافاموبنيسعبرأ
سالا ذهاهنع بهذا ةءا

مصت لب طلغاذهر ىرعزالا لاق م
 ظ | في

 01 اهتسحاو غلاراغماذغلاو لاذ 1 او دال ةاكو بزخلا وركب

 ا | رهيب وّدعلا لاك نمو نيسغلا ل :مىفةرسفماهلك ىهوىرهزالا لاق ىذُع

 ا | نيعبرأ نب ىهليقو غل اراغصتب هودعلاو لا ةفاضد ًادمكح فهديسسنباهزك ذ ذدقو فدو

 | 1و طستتودأوعوانااوداتتو اعداَعتءوقلا حداق هياص أ نعد ببعونأ امون

 موقلاىداعتو ةحرقلا,تداعتدقو تتومىأاع. بلبالا تداعتو مولا ىداعتومديسنب لاق
 هه كه

 لاق دحاواعودح ورهف ضيا معبتام

 اًيمار والطمابالك تيقالو 7 قب اق نملت

 ىلع ودع القْل الاه 7 داالابسئاذاف تانلان م" لدتا ةودعلا او ا 6

 فارعالان با ن نع كلذ لكلا ىءاريغببسل ل داوتو سابقا ىلع ودع .اونمانقلا

2 2 

 رك لاق ضخما كرتداو وياج

 أ ىدا اوءو فاننا كراوأ : اهلا ىو ناد
 8 سون طادالا يف

 فانا انانالاكنوكيالو نكمالاملاملان ءاه روم نوبل هلع أوم ارذ 8 ف

 ىلاو" لمار ىتاىهنل اولا نيد ىلع ىداو رلانالذْضاذهّتاكف ىداوعلا و را اوالاهزه

 07700 م ع و دير .ٍ , : 3 7

0| 
| 



 انني 0 م سو 3 5

 ل (ادغ) ءايلاو واولا فرخ *« نيعلالصق'

 دشنأو دحاو قط فرخ الارث ىلءامهدحأ عرصي نئثالانيبةسمئاتملاوةالاوماةاداعُلاو |

 / سلا كمال

 لس ل اواك ارد »* مثلو اورو نبءادعىداعف

 اولاوكأم- هرصن ىلع موقلا ىداعتو برود | نمةرسش عنب ىداعلاقي

 دم 95ه نموو 5 و

 هلوطوه ضرع ن معمق امو هوهراوط ؤدعوهنودعو هبودعومؤا دعوي ثلكءادعو اوعباَسو
- 

 ءالعلا نب رعولأ هدشل :؟اممدهاش ىرب نا لاق

 ءادملاوساَحلااهَقح 50 ءاكبلا اهلوحو يعتكب

 هتقانبطاخم 0

 درضعنكمالاومادَعلاالِإ « عج مم نام عىلا لكى

 وهو رطل اءادعمرلا لاسةي ليعنبا هراوطىأ ل بحلاو قب 00 اًدعتملاقيو

 هيفماقّتسا ناو قلعت قحديقوو دنس فنك ليج اعلا و هلال خاتنأ

 ىأقيرطلاءادعأمّرلاو قد رطلاءاَدعأر ودع ملا لاقي جب رزب نبا لاكو مادي ا

 نم الءاعسادعال اوناك ا هيأ باج اقام مك يتسن رخال رعلا نمل جر لاو هصّضَو

 لاعْمَتلاءادعتلا دكا دعاسلاةادعقرع لح “ الالاقيو ثاان'”ننوكالؤامهدحأ

 ناعما ودسلا و ءادعأ عمجلا دعا 78 ءقريسخالا ةيخانلا اًدغلاو ىدعلاو زئاج صا لك نم

 ةريخالاهذهىنايعللا ىح ىداولا طاش ةوذلاوثوذءلاوة وعلا ىتعلاو عارك نعدعابتمل

 ةودعلاو ايندلاةود لاب عنأنا ةداتقزءا ارقداشلا ن مولع ىد اولا ودعا سنونع

 قو 5 ةودعلاب واكد 7 ٌيطاشنم ةبالصتودعلا ثمللا لاك عفر اكمل ايأ وسلا

 امتادلا ىد اولا طاش ولا ءارس هلالاك ىوصُلاةودعلابم هوامثدلا وعلا :ًاذا ليزنتلا

 عجلا را قدا وف ءو ىد داولا ودع تيكسلا نيالا ةكم لباسم ىوصُع امينا

 ىربنبالاق ٌتايدعوماه 7 ودم :روماربوةم 1  عججاو ىرهو1 ا لاق ىلعوىدع

 هيومسلاف : تا تارك د لع اود راو تاودععياوصوالانتاتع حاد :رهوللال اق

 راغال اكمال تاكو و ربلاق اذه ىلعفعابو واولاٍبلَقةهارك 3 0 ريعجف نواوقال

 0 نيمكلاو مضلابةودعلا ن نا 0 ءهلايداو تاطبهف راد تناكول توعاشلا دمك

 ىداع و هنطبىد اولاءادع وقد 1 ءاذع و هيمان عاد :رملاناكملا ةودعلا لة و ىد اولا

 لصالا ىف اذكه شاحن هلوق

 هأ هيرخو

 اذكهوهررض عنكمالا هلوق
 ها هررحولصالا ىف

 قيرطلاءادعأودعهلوق

 ها هررحو



 _ مادع) ءهايلاو وارلافرش « نيملالسف 2 عد:
 و 2و 0 4 و - 3 27

 | هيادعأو هقاحو هتلعنمدادعأو ءادابحاصدام ل ةمهس صن توه -.ةو هيلاةريغز واح

 || ةريطالو 0 يرالا تيدن اذ ىودعلا كلذ لك نم مالاو هسيلاوز 3

 أل ىوع عراك ءادعالا ٠ الا نممس اودو ثردحلافىودعلا 37 ةرركت دقوأي شئ م ىد بال ىأ لوُعالو

 أ ى رخأ با 210 قيتفالثم ترتر اس عين دوكي نأ ىودعلاوءاقبالاوءاعزالا نمىوُهبلاو

 ْ نوفل اوك" المال سالا لأ دقف هياصأام اهسصيفاهيلا ب ردا نمابامئ دعت نأ ناد

 | ىلاعتدقلاممناو كلذكس دلرمالا نأ لسو هيلع هللا لص ئنل امهلْعأةىَدعتب سفن ضرملا نأ

 ناراسو هيلع متنا وهلة دقو ثيداحالا ضعيف لافناذهلوادلا لِ وضرعىذااوه

 ىذلا نفهبطا ىذلل لو هيلعدقاا ىلص ىلا لاقفاهاكلبالا ىدت ف ريعبلارمْشع ودبل

 ' كر ريع نوكين أ ىودعلا ىرهزالا لاق برا هيفراصنيأ نمىألوالاري_عبلا ىدسعأ

 ا كبيصِيفهزواجم ىأيلا هيام ودعينأ راذحهئلك اؤموأ مطلق صر وأمادحناسنايوأ
 م هوم

 ىندقو وجوانب نو جبعأ ىلا بد هباصأ ملثم

 ع بَرْط(حامتلا ببصيالثل بر ىلع مدرب ونأى :ودعلا راكبا عم مس .وهيلعهللا ىلضّينلا

 نر ازاجأ ى أ ىدعأ ىنعمو دةموهفى دعب ىدعأن مما ىوذ :وذعلاو ىوذعلااهبحاص مف

 0 باص ىأموقلا ىداعتو ٌدِطاَز ارواجاذا وعيباَذعنم هلصأو هيل يغب زاحأوأ» ريغىلاهيىذلا

 7 هديسنبا لاق هنم مني ىأ كلل نم ىلع كيد ءللاوىلا كد ىودعلاو اذهءادلئمازه
 ءومد مومو #7 هو

 ىدعتساو هنامتس اوم رصتتس ا هادغتساو هك نوفا وةرصتلا ىودعلا

 قاذح ند زبلاق ه.لعهناعأ واو هملعمادعأ و هنمهفَصْنافهيتاعتسا ىأناطل سلا هيلع

 ا ىدٌشي ىدهلاو مراكلا لس # ثبجنأووي رطلاك/ءاضأد قلو

 و لاو كئبعي وقيرطلا ىلعكي يَ 5 درطلا ”لراصنإىأ

 دولا لآ املا قعىدغيدةوى 2 2 هيعمل مدوملاال و رمان و

 لمع والمأ اذهىنرمهلا لع ةغللا لهأ ضو هاوو تاع ى ادا از ههلانهاَدأَتسالاقيو

 اًدعاَصت نينا نيب ىداعو ةنوعملا ىهوىودعلا نم كم دعأو كتدالاقو اهتمالدب نيعلا

 سقااو عا لاق ٌقاوعادعو داعم
 توي سا < و 2

 بٌرقتهضقلاكب وشنو 3 ةمقلوروت نب "ادع ىداعف
4 

 سسكلا,ءادعلاو نيوتن ينتعطام معاذ نسي و نيديصنببسرافلا ىداعلاقيو

 ةاداعملاو

 بمسح



 1 (ادع) ءايلاو واولافر + نيعلالصف

 ىلءعضوبر مت لكل لاقتيو "نا هيرتسي ققورج“ادعل اوىدعلااضي ألاقي وةءادعةدسحاولا

 قذهلاةماسألاك .ءادعوهف رشي ش
 ىراشت نيبو لا 5 ىَوَتباملَعح امها

 * ىرتلاوءادعلا ٌتحنارداغم «

 كنمِج لاقيو رانلا مالاءامتد“الا ولالا راجسادعالا ارعالا نبا انعايلع ىبحامهانعم
 رم 2#

 هسيخاض حر امو ودلاءاودعو ةلوبسو ة هش ألذ كيلاذكغيف ودفع

 ركذملارمضلل ىتلاءاهلاةكرح - هيناتا ف ىدعتل اود هريغى لا هيحاصر َ رواج املاعف' الا نمىَدعتاو
8 5> 

 «وهلز تالاملدكناهنم شفني ةوقك اهدي مش تول كدا فقولاقّدنك سلا

 م79 هو موو س<و

 03 تبا ةنعاعر عءدتماو #2 هلوقكلذكوىَدحتملا ى ماهديواولاو ىدعتلا ىهساهلاةكرش

 واولاوءايلاو ردت ناكر ا اللا ىهاهدعيايلاو ىَدعَتلا ىهءاهلاةكرش

 نر و ضم # هم دو

 ىهامتدقَنز ولاتالنز ولا قديدتعيالو ب اولا 9 2 ورخ :ودعلز واح هنالاند عت ءاههدعي

 4 ادعمهتبأ ارق ا اهسلاهادع و هلوأ مرا ةلزنجتيبلا رخآىفكلذاوأعخولبق

 يغب دوام عمه كنسي لغفا دعو ىرهوملا لاتامنوداهب ضمد دقو الخام ىأ كلا اًدسعامو

 لاف اهبف :رهطم ل عاف اواهياهدتعبام صان ادي زادعف وَ واديز زر اد_ءامموقلا ىفءاج لود اوةثام

 اًديز بصاتو اديزالخ امكلوقك اي زاد عاما دح أت. ًاراقمهلوقءانثتسالا فورح نه ىرغزالا

 التو ادي ودينادع وادا دعادس أت يأرامَتلقفَتصتوَّتضْعَحامَس رس اذاث يده

 اهياعلل اردن لن هضدتعا ماى وى وعم ضخما 3 اعجب تلاد زر

 فرصاىاديفش: ادعو هز واج ىأةريغ ىلا هيف ا مدعت ل اقم و ىأ الا

 0-00-20 و ةههك-

 لاقو ى ريغ ىلا نعد علاق نألوقتو هتيأ مولا نعت بدعو هريغىلا كل أوقو كمه

 ل دامتالى أ ىدعمت الف نعام واذك عتصتن الفا د ءامواذابىأض درالا نعكارداع

 هنذع لرصاف رضاك أكر :راعد- و هنعهتذرمص حالا ن . ءدنودع و هنودروصقال وهريغىلا

 نع ىلع :ءوامهادسح نمبر ري ”اميفيموطَسبق هنأ هنعهّللاىضر رع ثدد>-ىفو

 4 . الاهثب د هنمو 5 ريغش اور وام ىأ مالا اذهنعّدعلاباهنمهاراملاهكر يأ رخالا

 ع . . 2 عد 5 1 1 2 8م

 ءادعاهيدعتءادلاهادعأو برا ءادماءادعالاو هنعوفرص ىأءادعق كم نيل هىدقا هنأ
5-4 

 (رشع عسانا برعلاناسل 3 3

 ىقاذ_ككوهرانلامالا هلوق
 هاوررحوبيذهتلاولصالا



 (ادع) 0 واولافرح « نيعلال صف 54

 هند زلال * ىدعلا تمن نأ هقاهجوتذاعم
 | ا 2
00 

 عبو 00 وكلا دن عب كلا ديرك

 ولا سابعلاو؟ لاق يداعد تئالاوهو : ةادعلا مالاوءادعو ةاذاممم اداعدقو

 اًضعب ا و 0 0

 5 د رفقا فيات و ال الز درك ناز كتاف تما نيو

 ' اخ ف لاقيو هبّضَعو هندحى أ نالقةيداع عت ْددَر لمسنا يبارعالا نبا نعهّمْضعن د

 ريعبل اة غار تعمس لاقي ةيغاشلا وةمغأ 7 هلعاق ىلع ءاح رد_همادهو ل ارو كلظ ىأَدَتي داع

 1 | ضرأا 2 ل رلاةيداعتلذكوتاشلاءاعثو رعبا "نر ىأتاشلاةيغاو

 | ا رفَطا فهن ءذاحأرو بنوك دقولاك ثرفحاذا ربلافتءاامت ٌروةيْلَصةسفأ

 اساكر ارو فصي

 7 انطلاق وأطلااهالو واهنع ه ارو هرسا"اودعباصأ ناو

 1 ىرهوملا هدروأ_ربرلااذهو امل الط عجب كرك فان لاقل طلابه أ

 3 تاذ ضرالاءاودعلا ىلعد_هاشوهو حالو ىرب نبا لاق هعئاوملةشلاءا ل ىلعادهاش

 3 | هنعئد لا عنق فول ىأ فانهم فلظ اق اضيأىربنباءرسفولُّشلا اوّدعلا ىلعالةراخخا

 1 نا ةيداعتم تناكوةئيط وة عقتسمنكنملاذاءاودتاذ ضرأ رآمهلوقنماذهو ىرهزالا لاق

 2 ةراجلل ىتسعلا نأ ورعوأ معزتيكسلاْ بال )اهو نشا ظل ناكيملا" اودع الار ءالا

 نك لوقدشنأ و روذصا او

 دجامةسقتلا 8 سلا نهر و * ىدعلا وك 037 هلالي و

 هبناوج هنأ وىداولا اذعزو متافصلا ن مهددا لقيا مىدعلابوربقلاَبا رز 7 ٌقسلادارأ

 1 روذتا|وةراخلا ىهوىدعلادخىذهلا ردن ور علاق
 مل هما و

 نولشءادعلا ةدهسر ارب 2 هيكون كلَ ةساوأ

 "ص م <

 ههبسش أاموآٍبّدَحوأةاجوأن آن مهند راس تسكر تمام ود ادي 1 هلاورموبأ لاقو

 - م

 ةدحاولا
 د

0 

: 35 
 ا



 ا (اذعإ ٠ . ءايلاو دولا فرح 0 نيعلالصف !

 لاعبو أل بعتوأ لوف ىلع ماللاّلتعملكى كاذب رعلا تيكتَتف دعل قفا و اولا بالقن كلذ

 مواد أى اود ورسك جب عمد اعأامأو بار ءالا ءانصءتمكح أقام علا لاعذوأ

 ٌتيثدحاولا ىفاعب ارتي اةاقا رسال ألا او ماعناك ىداعأ هلصأوداعأىلءءادعأاورسك ٠

 3 اسماطعلا جسفلا تاركملاو #3 هنويسم ل شن ةلوقكرعاشمملا امضي ن أالاءاءناكو عيبا ف ّْ :إ

 عنسوالول 2 قو كحك ةرمس يدا 0 اول مهنكلوأ الويلات اطال س كح م ةرسكلا عمن بكامل ةهاركداعأ اولاك
 ىحداععمف هاد_عامأو ىداعألاقينأ عنشوال كا ذكفىفأ."اكىطاعم لالا ىلع ءجي نأ

 ىنعيتلءف وسمالاع لعاف بادر طمازه و كودعى أ كيداعمت تن ب رعلا نءديزولأ

 ةغبلانمداك امسكت بايو يوييسلوقوهوتامروماروتاسقو ض انك له ىلع كي نأ

 ا 0
 سل يعفو يك م 36 تأمهمهو. قف سانلارثك أ | انقلب هيئانهو فأر ١ دع

 «قعاج كم سملوت نافل امأذد در زو ًاداكح 8 يك عجبا و هلع تكيم

 م سس هج

 ملعفلالا ميدي ايفا والف نالعمجال نامافىدُع ودع امآ ًاواهمل هن داهشو

 ةانكلا و ملعأهتلاو رد 2 رد اي وبّض»و ٌةيْضهك للق كلذو تا تاكا عبرا لد قوأ
 ومع 5و ه2

 : لدجوزعمتالا نالف ب ىداعب نالفو ةوادلانب ود لاقي ودعا نمماعومسا

 قه مو مسا مح دموع

 هنوينس لاف ىلودع مسج افزي زب زعلا لي زتتلا قو ةقودج هم داعب ذلا نو ومكش لع نأ

 لو هب ويبسلاف ءادسغأ عمجاوتويو عمت وقيد ةو مسالا عراضدنكلو كمونودل

 ةيدارك نال عن ىلع 3 :لولال_تعالا ولالخالاةّهاركر روصك ناك ا ولف ىلع رم

 ناعما ىدعلاوىدعلا حلب عب كداعلاو نيصح اح 7 اسلانالو الا ليقزرسكلا

 اال اولاك وهلريظتال جب وهو ءادْمَألانيعلارم كب ىدعلاىرهوا لاق عسل

 هانعملمقو قدالاودعلا مهدانعم لق فرط را لالا رغشلاىألا عم

 يداعلا و هعموم مم أنو رهط 0 ىل_صىنل اءادعأ اوناكم ممنالَدعالاودعلا مه
 0ه2 وَ

 ليلالا لاقو 8 غليداعنلاهلا برت « .نرعلا نمت ها تلاه ادع توفل

 ا ولاكوواوهرخ ةلضتفوا ولانوكتس هيي الا ولا ىدع ودعلاةءاعبف

 ىدسع موق وهب نمبرسعلا نمولاف نك اسواومرخ 1فامساب رعلا مالكا ودع مل مملال

 ءاهلابفأتال نأنيعلا ترمسك اذارايتحالالاقنأالا نيملا متبع ع موق سلبعلاوأ اىحو

 د و ءاهلابفأ”نأ نعل تما ذارايتخال او



 ىدغلا ةب اهلا ىف

 تناحالاو ءان رغلارسكلاب

 مهف مذلابامأف ءادعالاو

 ها ةصاخعادعالا

1 

 ”(مادع)  ءايلاوواولافرح « نيعلالصت - 21
 و ىو مل وود ده

 ىئامآفردخال 1 كلب راع موز ىلع لاغد ةيط ىو م زول لتحل

 3 0 هللاىذر رج هل زعامة[ ني سدبح ثددح ف و ادع وىدعوىدع لاقي

 موكل ار رغاارس حا ىدعلا ىَدِعلامْوَقلاتَع ونا مح

 نيرشبلا#“ و آلا نععىدعلار ثلا ؤءاحدقولاك باجل غلا ول وتانالولان د

 الا قئاسال ا ةالان زر عك نان راادبع

 ءادلعلا تمنح صك را ىوسأن #* سلك نمئادعل نم

 اخ "الا لوقف ى ارعالا نبالاقو ةرورض ىدعدمن كيد عج نأ عوج وّياذهولاك

 3 1 رهدلارخ ب 1ك ٌدعاَنامح ناكناو 9 ردي كد ته دنهانى اسال

 اذاىدعموقو فاالو وسم اسأل دعب اواكاذاكتعرق» دعابلا ىدلا لاق

 8 5 ءالؤه لاقي ىمدالا ىوسو وسل ثم مهضا اورسسكتلابتيبلا اذهىوردقو رس و
 ا | اولا لخدتدأالا ىذق موقراقيالو هر ٌرغلاوءاد 00 ,روصةمىدع

 هاوس مي وو ه دعاس ىأ معو ودخلاطس «زوألاك هض

 ْ | اسود هرعوملا لا ناو ذاب رك ذااومنالاوعسجاونينثالاو

 ل رو ءاهرغ هد رانك ءافروأت ف كاك ذا نومه تيكسلا نا لاق مسالا عراض

 ههلايفوا قرارات هنود عه هاولاك اردانةاجادحاواةرحآلا وبسس ةأرماو

ٍ 3 

 دارعالا نيدقت ادع لأ ن نمهديسّب ا هيعشوامتو هدضول نري دى ثلا نالتقيد_كاهبشت
2000 

 سا ٍدعبلاو ليصفتلا يلق ءلدأ لذ ولاة فمكمما هناك ةيطخ هنع درك دام

 دنا هاردي قالو فدو كا رداونلا هاك ىفىلا رعالا نبهللادسبع نأ لوق

9 4 

 دو رحأ ودع عجبا دعأامناو دحا دئشللك اذهنأمهوأف ىدع واكد وةادعوداعأو

 رطاوةدعلاق داوم الملأ وريسصأو فارم 3 ا يردك ؛ةديزابك

 0 والت ب

 و 7
 ةرع 002

 00 ادع داو لكنا بكل 0 اين ىلع

 سلود عل ,قفواولاتفذف انك اس قتلا ونثلااه دعب تا اهاعةكرطاةيهاركواولا

 مزاوةريسكح ةعذل تبلغ صفر سايق كلذ ىلا ىّدأناذ ةعضاهكبقواوهرخ [مسسا مالك اىف
 0 مللت

 1 كلذإ



 أ (اذع) ءاملاو طولا #2 دنس

 ىلارعالانباهدشنأ هلوقو كدواع .وكلداع اعرق

 ِبْعَشلا فالتخاو ىداوعلا ىداع 5 بو أوي ر رنعْلادع

 دش ىأ لاب 00 قدك ديزهلوقك اذ هورلاغُلاَد أهذا ىداوعلا ىداعلافدرسف

 ريغ ىلعىأ" ودع ىلع سلحو وتس توا ناكل ىداغتو ”لملق هان ءاودعلاو لا رلا

 تانزإإ 9: 1و ل هع 8

 ىلع تن فنملا سن ضي ومدي نبال : نامطع سيل اودعوذبكو صو ةماقتسا

 ففرصنال 3 ءالعفنالول ثان نتا ديب نمط خوهو فورصم اود سى بكرم ْ

 ىناكو ةبعكلاءانو ريب زلانب!ثيدحي فو هب هومر كمأ أىداعتلاو 500

 رعاشلالوقامأو د وتس فات ةنكم أ ىأ دام 0م رجدومسملا

 ءاؤدعحرؤملالافو هفالتخاوهفْرصوْواودَع ىجعدالا لاك مقرنا اود ىلا“ 8
 م سو

 "اوم لاغ شاتغاواتزاديقون دعوت شوت ىلعئاسنالا مانا ذاو دصقريسغىلع
5 

 ناعما دويل عيط ةيرملا كملف :رشأ | ناكملاض :رالاز ذم د خئلالاقو

 قب ىلطول ناكملاىلاهّمسجد يأ هشْووماو علا فرمان يعل هس يهني
 9 سد

 ناكل اودهلاورعوبأ بابا عرق ب سوت 1 للا

 الا و عفن ةم هشيم ناكم و ىداعّتْلاو هود أ لدمهص هدو عشت 77 د6

 لكى جالا ل

 ٌنيمطبالىذلا ناكملا» 1220 ىلع“ ادعلاو قيقالتوةر يت ادكيداعتمّضرَأو وتسع 1
 سماه <

 دّدقلا يقل يَ رشألاتةقرووا ”الاعدحاٌتماطاذا كلذ ردقلاٌتيداعدقو 5

 اهازو طمس ىنعالا لاق دعاس منش امىداعتو راثلا ىلع

 ٌقاوقو اة فافعالا هوس ةناَقراهنلاهنعىداعتو

 ءادعلاو را دلهي ءاودعلاواهدأوىلعاجيبئذلا لدم الئلىئرلا فاسهدآو نعد ان لوةب

 نابراقَتمناسءملاوءابلأب بتكيرو هتشابر خل يفونو دعابتم ىذ ووقف اولا شل 00
 1 1 رعاشلا لاق 8-5 را نالاضيأ "دعا مهو

 «-ه. م

 ٍبيَط وثيبَحْنم َتْاعامْلكف 5 معسل دع نة اذا

 نالاقو ىدسلا دان لسد لمقو ىدنآلا عرار ىورب تلا اذه كربلا

 ه1 .٠ 5و

 ءاموى 6 وى داعم .وقالا قص لعفتأ 1م و لا ىدسأال ادُهسْننانودلوحف ١ اريسسلا

 نءلعفىلعءاجو لاق ومو كلو ىوس فشلا بدقو ىوطداوو ضد المو كر صئامو كود

 زعوه ل اءادع ىلعامئم هلوق
 مقس دامىفّرماكهردص تدب

 : ديه صاخ و اهاركذداوذإ اماه 27

 عا



 | (ادع) ْ ءايلاو واولا فرخ 2 نعلالضف ْ 00

 3 0 قطا قوفىدتعاو قيلا ناقل تخلو ةنز واج ىأهنو دعو

 قلت زور ثيدغا 5 ودرع ىلا» راح هلا ن ءىددعو مظلاىلا و طا نع

 ةكاذائىاسلاناكارألبقو اهم سيدا وذاك ًالافةءاورفو اهل
 ثدحلافو ءاوسمالاىفاموف كلذ َبْيسحاسلانوكيفك راما قمع با كرلالا

 ىاعتالوقو ةرولأاةمسلاو يشل عدول ءهبفح ورك اوه ءاعّذلا نودي موقنوُكبس

 لع 0 دف ادع يكونان | اودمعاف مكماع ىدتعانف

 الوش رعلاو ةيصعم ع ولا وةعاطا ههدح ناك ن او ٌةدحاو نلعفلاةروصال همسا

 | قفاو تاور سدلءانجيىفاثلا ورلظُل ]ًرالاواذه نمرثكأ أزال هجوالهلظب هَ راي ىأ هتلظف نال

 أ تيمسناو ةازاحمةمناثلاوةش ةئيسىلوالا ةئيسلا هثمه _ةيست كيس مو هلوقل ثم ظفألا لا
3 

 ْ 0 هع 00 8 1 ا

2 

1 0 0 

 | ادع طاع لع فلاك لتاردافاذ كا باوند

 02 د2 2و د د -2- . 5و

 00 نم لالا فانا قالا ناوي وؤوناودوةكاطاسلا ثيدخحلا

 5 21 رنا
 7 | ةقلا كابو اولا بلى عميل ىدغيو هيلع وُدَملجمد كقرصامىأ لادعامكلوق

 راما صاع هون توعِ دبعل دشنأ اق هب ه ودس | هاكح

 امداعو بلع عميل اان 1 و ى 7 اكلم هرعتلءدقو

 | فالكل !مراغ الد كنأ أو فارعالا نان ع بّتوهيلعادعوألا ةدةساواولا نمءابلا تادنأ
 00 2 2-1 3 2 . ٠

 0 عزان موسلارئام نأ انلا لع ينام بار عدق
1 

 هفرصام_هالك هاّدَعوان اودع ةءادعو مالا وداسفلا نمانهىداعلانوك دقو

 لْغُشلاٌةداعاودعلا برام لاه * ىدلا# نجني املك ةداصلاو لا وتم اونادعلاويلكتو

 نملغش ةيداعلا ثيالا لاك لش ىأدنمتا اودعىانأ أوم لاقي و رم اوما اودع و

 ع 0

 ىأفوُدميوهأشأكنعفادمدقو دا ”ءاهعجو كي ىأ را ”وُدْميرهدلا لات

 م

 ىعملاقد وهلَعف لادع لدا ل «ءادهلااهيقالثنأ كداعو» ريهر لوقو قفرتص



 <04 (ادع) : ءاملاو واولا فرح * نيعل! لصف

 الفرع ودعي نالفدانعم نالْذودعنالفب راو ركن وألاق كلاود ىأَكيداع

 نال 2و نال رعي الفو د ودعم هو لو دعنالفلاق»و ليو ءورُكماب

 نالف 5525 نمو د زال ثدن اتاك الة وار سوه لاك نالف# ردع ةنالف لاكن ف

 كلذ تلح اذا اذهىرهزالالاه روبصو بونشو اسم حا مهلوقتفزعدنالا ولع ١

 لؤادعأ هو كيودع ىو ودعود تفاضل ذاةرد لا ومالا بهدم

 َتاودءالفدل هلوقكلذكو لي.حلنأ نزاعات ارتعا ناتا وقو َكث اًودعَرحو

 قا نينكلو لح رلا ىلعو دع هيدارأل هةسسن هب درضةهيلعادعمهلوقو ىلع مسالف ىأ لع

 قو ظو 1 رس أ هيلع ىدعدنأ نامل ةدانقثيدح فو راسو اود وعو

 قو لا دلوع نمرلمأ و 0 !ىداعلا جدع رقاناعأ نايداعن ا ّثذام ثددخلا

 ثديدح ىفو سانلا سيشل لالا ى أ ىداملاٌعبَسلاواذكواذك مويا ثيدخلا

 َ م ادق ل نيف رب ر, زعلاديعنباثددخ فو رهظ عديل طال ْ

 06 سه د

 نمرهطامْرهتلاو تس اذ لا ىلءودعبادعنمةيداعلا رهظلا هيدا: لاو هعطقرب مذ

 داعالو غابم ريغرطضانخىلاعت هلوقو ىلا وةأرملا ىلع رهاظ الاسك قوطلا قريلو هان ءايسّنألا

 بقفل او غانغ ىأن سا لاق ولاق راح ورلظاذا ودعت ادع نملعاف زهبوةعءيلاق

 اوواعْتال لوب اوذملاو الا ىلع اونواعَتالو ىلاعت لوقو ملا ناولاو ىدحتلاوثادتمالاو

 ق2 هسو وو ضن د معدل ىو

 هلكىدتعا اوىدعلا دوى ودع ءواناودع ءواث اودع :واودعوءادعوا اودعمملع ادع :و ملط او ةيصقأا ىلع

 ةهمة حس 5<

 مهيلعوةمذلا مهلثأ أع ارا كيلو مهو ىأن الف غب ىلعن الفوم ادعو هلع

 َنيذلاهتا ليدسفف اون اقوىلاعتهلوقو د رزطا اطل ةلايءادعلا ءاَتَمالبممز جلا
 ا س وو

 اودّمعْتالو لءقو مهر عون ولان لسأ اقتل هنعمر فاودتلو مك
 2 يم ع

 موس دس ا

 هروطادعو نواح امهالكم دعت "د ديف ع *الااعو لافطال اوءاسنلالّدقلا اوز واجمل ىأ

 ةل ادع علموه

 هعمل لاروع ىدعتلاو هزواجصامىأثل مالوم لاقيو ْلتملا لعهرواحهردقو

 ه-دسصم 9و5

 نموهلوق كل ذكواهريغىلااهوُرَواَحالىأ اهو ده الفالوقو ٌرواَى اىدعتا هش دعلاَقي

 85 سدع

 ىأ نوداعلا مه ككاو كلذ 7 ا ةل_-وزعهلوقو اهوا ىأ هقادودحد كي

 ا

 هغلبيا زواج ىأداعالو غابريغر اعط ن نةلحو زءهلوقو باد أو مهلدحامنو والا

 هتدتعاو قلل تلالعت لاش قاف رذتلاو ذل اةزوا هلك اذهل _صأو ة ةرورضلا ام و
00 



 ءايلاو واولا فرح  نيعلالف 1

 0 راستبوفلا دامت و قل :ىدح ا اوه و 0 و حسام

 - ةوتلاجرلا نمل مك نم ملوأ”ىدعلاليقو هوفولاتقلن ودعي مولاة عامي دس ءلاو

 : | طبتم طوب بانا رم وقالت ىلا و ل ربي

 1ك ره هم

 ا يرش 3 ' مولا 2 ا

 ة5

 هدعلو ى يل زنون وهولات ميال ىلع د 0
 سمهش#7 ىو 0-20 سل هريس

 ١ مط ركلكى فلا تنشف » دحأ لا زلال ةتنك
 2 رق را ءامتقلمئاو رهال لوقي ةنجاشقد ولا صلانك 1 نجاوشلاو

 .: اولا ىدانعلاوود تل لنا ةيداعلا 0 ةيداتعل داعٌري الان أنام ثيدحفو
 5 ب

 1 م :تحرفل رشا جا دسبو نود لاج رلا بدال نوكتقود حاولو بل

 , ةصاخصإلا نموه لبق ىدعلاك ةيداعلا اوهديسْن الاف مولَج رأى ءعنود_عبنيذلا

 بي ؤذونأ لاق ناسرفلان ودل رلا نمل محامو أةيداعلا
 5 ةسو

 جيرةمامتلاتةاهعزعرت 5 اء ”اكب ايلا قات ةيداعو

 ْش "اسوأ لانو اورتن ند لج ني كارا فنموقلا عدمت ًارلاقيو

 4 7 دعقاوبسيفدقانودنم نوعي يذل وب تاو لان وقو ليد متلاتعاج

 هيو سول ] كماودءئرقو لع
 نيكرشل لات مهلنذأن أل بقاوجت

 0 امين

 هش د
 ف دعو الظوااورعهتنااوبسبف ىألعرغب ودعا اومسف لوقو اهودمعىتلامانسصلا

 الوم كرا لطول ىو ملا نامل ارا عورد سل لع بوسنم

 نال ادع دق لافلا فلاقي اضي أ اودع ىنهع وهاد هتلاوسسفأرق نمو رضاشل ارتب

 0 هما جفا دق وسيف رقو ردقلاهيفز ا ا دعم ا

 : 1 كلذكولوتل اذه لال لعن و صنم اودع ١ادعأهللا اونسدفلاع هناك ةعانج نةمفانهه

 | ١ نيلاءادعأ قم ادع نيطاوسنالا يئن امس شاؤ دعى لكلا كتل ذكو فا عتاوق

 | مهعاوتانينالا نمكمقَت نم انلءج كلذك ءادعأ نلساو سنالاَنيطا.كتم“الوذل نلعج
 |١ اوُدَعنوك نانوصو, لدنلا ىلءبوصنمرنالا َنيطا شو ه.لوعفمالبوصتما:ههاردعو
 1 كي هْللاَت م الل اقي ماظلا ىداعلاو لوالا وعملا سثالانيطاشونان'لوعفمهلأ ىلءانوصنم

 ٌكيداع



 دج

 نيرصبلاب لاو ةرصتلا: رباك عجرم هبا كذا ارق مزاح ركل ةفت أندم ا

 تددعأ ام حالؤب انبةمْيَحأل ]قو رمان مد برضوا 4 رخأةضلاق و ةماهانب اذُاو وأ

 ىرد دولا لاق الث ٌك يلع وفاسك اهتم ىضلا, طة وك نماعاص تسول هنايلت لاقتانسشلا
 يي

 شْوهلاوأ لاكو ا الون بايلادلذل علا لاقي

 و 0210 0

 داكبشالا تسكتو ىتتل الك أ »ب وق 0

 همسدو ع وس

 دارو 2 لببق متل د 0 ضْلاب هند

 كلذاع حم طاش وهو لاك م افى 2 دالقنبان عيب اىحو

 «يثع كوت

 ل ةضاملا ىمعلاو هرك ذأ هو هان ذأ كيلو اريح لاك ىعوةوكع

 ودعي هريسغو ني شاول رابع للا ,(ادع) ءاطعلا ارهودكش عجب داكشألاو

 «قلالا ف عسب رلاع ادت لوط نم# هب ورلاف رطل ا

 1و موس

 ىافاكلذليقإو :لكف قسدلو لفل ريع ىلع ريستا هلا ودع هددت أهن ويس

 اذاءادعأدق وهلا وكساممفاسمكاذ لم نأديرت 1 حف هر نم رَلاةوُدِع موه اولاقو جمتامدنم

 ةريخملا ليلا لاقيو ت "ربى أك قطنمف َتندعأو ها رضا ىلع

 ىههنعهللاىذر لءلافو ىل كا ىئهسا.عءنالاق ا[ًهصتاداعلاو لاعتهتلا لاق ةيداع

 لاك ودعلاديدَّشلاامهالك» اي انوهّلبالا
 - 56 ا ©« هم

 نا ودعلاحراقلا قون هوفابر 1 57 انتوا تئافايح أولو

 رءاسلالوقهيلع ادهاش ىربنءادشنأو

 ناوّدعلا مالا َقوَقِنراوُحَأ « هلافديرشلا بورت بر ْخَدو

 ىشعالالافو

 اهلاَذَق ليوطل ادي عيبطتسنال 5 ةٌرمط لو ادعلحراقلاو
2 

 .ك 0 ع
 ناك اذاناودعسرفمهضه:لاقو كلذي علل قّدخ اهلاَدقلمندار نر درشلا رك ادعلادارآ

 ع 0 5 وهم ِ 2 لا د5 هه

 دشنأو ءاشلاو ساثلا ىلع ودعتتاك اذانا ودعبْئْذو ودعلاوثك
 57 9و ةوةهم -هع دع هدد 2-0 2

 ىريمافورخج ودعت تنأو 23 زكا ثاودعىريصقلا د 03 ِرْمقلاديِدَم تدارك دن

 2و سرفللدحاولا قطلا بيذهتلا فو دحارلاقلطلاادعلاوءادءلاو
 دهم # ع 2

 ءادعلا رَسَك نمو اذا اذهّرا لاف نيعلا مكن خلاق 5 ٌقاطءادع ست ':|عرصب *

 ( ريشع عسانا ترعلانانسل 0



 لافلااماوقيهقاسوهلوذ

 قعقو اذكمةلمكتلاف
 اهفنأ قيهباوصلاوزسنلا

 ف رحفهد ثنا دقو مللا

 :سرلاوباوصلا لع فاقلا
 ها نايفزال

 مقا . ءايلاو واولافرح ذ نيعلا لصف 0

 8 بأشد وساع وشتدو / روس ه مو

 ماعلا: مهتوقاباعتل « هلجنكياديصبصينا
 . [| انوماعامدقاءاقلو ءالبومُذ ثقكاذا همروأ امو. اتعاموهاكام ٌنالفَّقبلاقي ليم نبا لاقو
 اذا قالا عرلانارص كارأ بار ءالا ا حل ةءاسامى أ هاطع

 َ : ديزون اد شنأو ءادغلايسلاو لاو هتكاعو جاع ى أ هسباع

 اًيشعلا سن ااماذا الْغَر 5 اعلا لم اهّنبْسَي

 أس ىثد ن سما دز 3 رن مرد بسس اوصوم وكل نم عرقة اسغلاو

 ةقائلادب نط ةبصع ىعليقو اشيا ىهوةغيضم سرقلا

 3 ا
 | مد همم -_-

 0 ري هاو ىماكندلا 5 ور املاهسنو يعل لئما وفر ,ط ىفاهعم علقت ةمصع

 ٠ | ةبتعلاسرقلنمثياحشلا ليمثنبالاكو ةيئاوةيو اوةءاكلاهذهوءديسن الاك ٌةاصوُأ
 7 هنود

 1 |لاقو ةيامعلا 3 اولا ا و لا ىلا هاهو فيولا ف ةنطكملا

 أترك حافنا صوُصخلانماكماظعن مصوصف هيف سك بصع هيلا ءايلا لدعم ددسن ا

 بعكلاقو اه ازيرا همه عل اودي غداذ 0ع

 | و هسهود موده دس ده وهم

 ١ك ليعنتم ١ الاسؤرنمقنإل « ايزوملانك رتب تاياجتلارع“

 0 | ليقناوربالاناوقباصعأ ىهييالانبا لاك : ةبالصااباه :رفاوح فقدإ ىلا ىلع عتولا

 8 ورسم هرقل لقوا ل هي
 ّ ١ 5 - 1 9و

 ص انادعا :تاارهستراتالالب“ : ةفابلا 1و 8 اعتيادي
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 8 مم

 نحارلا لاق باح ءوهف فاش المني سم لاقو

 و529 ومسوسو هو دءوو 1

 قرعما او ةبه قاسو دآ قلمدم ىتلا با صرفاحو

 04 "ا ا'[ي ه2 ىهد 9-06 ب هم

 اي اوكا هنأَنيخاسو» قلمه خف .دشناو كرينا لاق معلا ليلق قرعم
 نمربك أ ةنيدملاكن معو ةوهلاش و هدب 0 .وهيلعهللا قضى هس مام وه لاقد رمان م

 نمت ورجل يبدو صوار .رطنم داوسلا ىلا طولا
 7 ,,و دوو.

 كا

 6 ةذملا نيت ازال رالو بالاول سب ةول نم



 مهذ___اع) | ءالارداولافول م نياق
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 فارق أ ةفاعألا وس هوم ةلافهيكء القاتم 0

 ِهَعاَضر تح اوكا انأرملات كل بقول هناا اوعدوعتاهدإ ناومالا تك ةرهوبللا لاق
 ع9 د ء سدو

 اهييصكو رب نب مالا نورك ال نأاحلاوةودتلاو ضب ىتحءاذغلاب هل وادلقو هتان

 ولا لعفلا ود ةومعلاهتممسال ١ ودم دريغمنم كاد ونا كاذكوة_ءاسهيملعت يشب هيج اعنف

 م7

 ىنعالا تيد شنو انخيبلاءاشو هتعدقو ةبعَقتألالاَدَنمساد

 اوفو ةوامعالا وهبت لم اهتكائداعتو

 مص 08 و: هو لا

 ارغب هبحاصهعضوفممأ تول يصلى لا و جس جوع لاقي ماعطلاب ىلا عنمنمامأو

 يتنالاوركذلالبقو ةبك الاودي تلاوه باعث لافو ةمهلا كلذكوهلعموقيو

 رعاشللات سيقأ ةيخالاوااجتوا حش كلك معمججو ءاهرشباعيجج

 < فه دع

 اليلقالا اهعالت 5 يوب كورن نانع

 رعي ىَدَدب ىذلا ميلا كلذ و هوا ىذا ىأم تل ىسلا«ىباسيعنلا للقب و

 هّمالئيلال ىذلاوهريثالا بالا ا نك أل وانيت نك ث يدا فو ىكمتأ
 هنأ اسوأ

 مس سس

 موهمصام جحا جا مص معسل ||

 هتتتمرأ ترغب جونا اذاوسلاثينلجو انهو لد منروأف را ُك .وأاهريغنيلب للعف

 سلم سوم 2 ٍِح 0

 نيلللاقيو اع ىدلوف ىع قون اذ وياج مطولا

 ىدعملا ةغانل ثيللادشنأو واسع ىصلا دياي ىلا

 دهوضمو م جي سو م 2 < © -ووه< وه

 بؤدالكن وحاب ا 7-0 مهبةعن مترصنأتئشاذا

 دارملادالوأ ةفصفرت رح 55

 ةهمو ةوءدمعو

 اهريغَص بالنا * هيت لمْ نملضرااذا

 سانلا نمش ملاددسن بالاك سال فرتيلا ثم اهلا قوكلاهب ولاخْنءا لاق ىربنءالاق

 ةراحنب ثرحا لاق هنلمأ اوه وهوه دقشيىذلا
 2# © هم هم

امدديومرهدلاءوج# ةئالَّددا اوكا ىلعاَرهشكم
 ة

 هه ءاداَع و اعرب اكو او ىوربو
 00 لاق هاولاذ ا ةدشاعوى هرهزالا لاف

 فضي حامرطلا لاف ىرهزالا لاق ا هقادشاكمهلوكنءاسبارعأ تلاسرجألا
 4-7-1 ةهضصض هع

 ةئسدس سكس رثنوجاعيمهف مه اهمأالدالوأ لا دئاص



 قاذكه ةضفولاو هلوق

 ها هررحولوصالا

 .ءابلاو ا »* ار 00

 ١ 1 ا 0 ر ا و هيضومفاا ا ا كدا وىرتنبا

 جرو اعمددابتلاو درع فوخجوهوتوُنعلا

 1 رعاشلرعشلاريثكلا ىنعألا فىربنبادشنأو
1 

 1 | ١ وديدو م 58 9 هع ايلا ايل 542 سه هم ل

 ١
 ١

 0 معزعم شخافر ويغىنعأ 5 امتود ضر غرف ىشعانل تضرع

 3 ظ قشور رعسكلاانْعلالصأو اهتيتباهاذاضرالااتعّباشلابقي تنكسلا نا
04 
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 ها 200 عافرلانبالاقو نايلصلاو ىممملاوىصّتلالثمتابنلا
 ا 2 مدراس 8 و - 20

 ةااب هايل عررماو- * اهيانع حاس رلا ناب ةحةرارس

 3 0 ' .اهاثعباشو براون * هتاشوظيقملا رهو عصا

 7 م

لو ةوثعلاو رعولأ دبكلا مسشلا ءالاو داوسلا كادوا“ الاو ابشع نسب ىأ
 0 اةنشي

 1 عن رابالقد 0 00 ءالا با لاقو 0 لد ألا ىهوربأ را نمت و هيتت ذلاو
 2و 1 91

 م #ع هر

سسيس الات دسفاىاببتلافاع
 1 انو ددقولا ود داسالا 0 أ تناوقمعوومانع

 1 (قىنعم عدزكذ دى ذلاع توما لاك و لععفلا مقفي نه ىلع ايلا ل تملكلا هذه

 ا 1 سقيم اركل اكو 1 نط رك ساتر اك شسبا
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 #ٌ 2997١ تورم ب

 ُ اردد قت سد عه انقل واذ 00 اهلا نيدسفةضرالا فز وثعلالو 1

 5 | كل لاوس هبل ومما عامهادحا اهسهنمةدا>اونأر رلثان ران اتغل همضوداسفلا
 0 ااجال أر ثيالو ةّسسمءارقلانكل و اوثعْنالو يك با ةلاتزاجولو هريغو يلا

 ع ا هدوسوو هود

 | نوعسب لدم نوئعب مهو حرز نا هيأب هريس سف و تعي تاع غللاو : ارقام رك
 2 أ

 ا هم ءد

 أ أ هاو أ هينامامفألا نوكيا لكيم التين ةديدا ةغللاو ىرهزالا لاق اونعونعياعو

 ُس ورعوأدشنأ قاطو مديعلا
 4 مو ع خو 7 سم مو 3 ل ”وس سم ا #© لم م دب

 ميلساخ إو انشدسف < ون مترا يعل ربان 5 ايرعطو اهرف م صاخو

 :رجارلا لوقءدهاش ىرب نا لاق ىعهعجي ف مهلود 4 همالىل قتلا يحال ىثعألاهديسنبا

 يللي مف سدا م سرع 1 © وس هه " دع

 عاصر رخوناهداوومقتمالا لع ( ظملغلا ادا وشعلاو ٠ اهتعاطورض ىنءأتداوف 5

 ئذدعالالاق اًمغَواهذاو كلذ ثر و روهتمقاوم نع



 و . منغ

 ىذا حاّطَسلان مةانعلا وهدي نا لاق هنأيعاذا بيطلع 7 مهلا لصالا ولا

 (انعإ) ثيدسحلاةاورنمسعافرنيةبابعو مارش نميابعباو ضرالا ىلع 0

 م7 1

 هلوقامأف د ارواج وريؤسسااسنعواوتعوضياََع

 ىعلا اعلان مدع 0 ىتارانلا نه برا لوعدأ

 ملدا نوكأ زو جيدقوكتسو حرس لبر اوقك بسلا ىلع ىعلادارأنوكين از وجيد هذ
 داون الف ىمتوهرملاتنعت لاقي هوو عد 0 ىهتنادقن زولانالَف ذقت

 َقاَعلاوُنايصعلااَنملا 1 اه هين -رتفىرهزالالاق و ٌتَمَءاف أ تدل ف ضرالا هيب

 اتملاءارغلا دلت ءوم لبق يال ىلا :رهئاداسقلا ىف لوُحُدلاديدشلاتاعلاو ةاتعدعجورابملا

 رك نسأل يعلو عطا تالف حلو تاعدح اولا لاج رلانمراعدلا

 دقفىهتنادقئن :لكومشادالوقر ايتعرقو يتعبك امد ليزنتلافو ل
 ودع هلا هور و2 امس

 1م ىأن متين ةلعتقأ الس 4 اكذب حأفيضواؤ سعوديون
 يما ع هب

 دل اا كلبك لح و زعهللالاق هلدإ اوال ثمود نأ سما لئموداو هل نوكي

 5و -- 4 5

 3 نالذانتوتعلاسقي ّى ره وحلا شو اسم و وا ريكو َك ةواذازجشلل لاقي ؛ هكلّلق

 م37 »هس

 ماع اولاَعذءابو و راك 3 نتمضلاىدحا اولدبأع ك2 لصال ا تعوم

 نبدح لايام قو تعود ولدك يِيعاوا تركة رسكلاون

 مهدنعلقت "هناا اقف اريصمتناكااذاوُيلقل اهل اهْبتلل اذارلوعو ىرسلا

 كلوت لفت سعت ركل اورق اودع ىئطوامديعدبعلا سدي ثيدحلا فو دسحاولا نم
 هي ام مى 2و - وهم 9 000 ٠

 ًارقو هيو ةيلذه ىح عي ىو ثوَعفةغلتاتعهديسنبالاقو تدتعلمتالولاف

 هنعهللا ىضردوعسمنب ان / هغلب هنعدلل ا!ىذررعشتي دس ني ىت-ىأ ن يح تع مهضعن
 م
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 نيرة سانلا رفيدة تار ةلاّنالاقفنيحىتحديرينيح قَعسانلارش

 1 22 2 امه

 نولاثعلا( اثع ]» س سر ةمسادونعو يصنولو فماذا تح نووي وعلا

 محو ومو 0-9

 رعش فوغ ةونعلا 3 اودع ىلا ا ءَتلاريثكلا ىنعألا وترك عمداو لالا

 رعشلاريثكلا لجرلاليقاسعرو انعواودءاَنعي عسب اشاهد ديو كابلاوسأللا
 هم اه ودو ىدووو

 45 0 إل اودع نال وِرعَشلاهنك عن اعبضو ءاونعزوللو تع

 لاك عايشضلانمرك د لانايْنعلاَو هذم_بننا لاك ناسثءةللاقي عايض |نمركذ لا دء.عونأ



 ل الافرع * ندا سف 0

 1 الاف عاللانأل م وس يامل نارا ءالقيبالو خدملاو اضن لسع! لمالاو
 ا فورس نمت سءاطلاو ةيلالا فلسفي س ”الاو لّسعلاتاَبظلاو . قتلا التزم
 هوقديلعو ةومووزتا لينا «ويطسف رحوهو مهلا

- 

 همم 0 ده وه

 |[ اهلمءاظتسلتو باظىوريو « ميرغلابضصا6 ُهظَأ
 ا كاعاعلا مع معد ةحب رتفلتعملا فيفارخ آف كدزالا ان (ااعإل (لسهلا نيا رن

 2 0 قوص اس اسمع لس 5

 ةميغتو ةسعتهأيهو ءداصأ شدا ىعو ايجاد لب عاجلا 4 نذلاٌثوص
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 . ا

 م ا
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 2 0 ا

 ا 1

 أ || ١ علمنا بكسل يرش مهلا أدوا سو
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 ا هومسسلاو لات ههنا ثينهافرركت دوو ايفل !مهسابلثي نطلا ىو اعتاد

 1 ا ءابع مج او مولوق ىلعد>ا اوااؤاج مهالارطا يخهّلعلا ف رح نكي )ناو ترمه
 ا ١

 ا ا 2 م اوس ه2 سا وم 4 0

 000 الانميرضمبلا لاقد يذ خو نسم ىلع تاج نيح ةيض حو

 0 خ .آءاهلا تقل كبي ناكدقو ٌةءابع اولاق وقح الاكس نال حا واذ_ةىلع

 5 ار «”ةفةءاعالالاشالثأو رمال أفرطلا نعاهدبل* ءانلاث وق قوام 1 ارعالاىرحو
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 ا تكن دقوءاهل ااولَحْدأ اقرطاهعوقولءبلا لالٌعإمسهمزليف ءابعنولوقباوناك الف عسجلا ىلع

 0 ةءابعلا عجب ىرهوملا ل لاق اهلق 0

 : لاق هادا فاما ءءلاودديس نبا لاق 3 اعلا ةنابعلاو

 7 ينل ثيل نععرعنالا كد يحلق لاب لسبقو ااا ل

 1 تبيلااضي دشن لاف :رعاشلا مو ىلا ام اوهو ماعلا رار ا

 1 ا ةحرااامآوث للا .ملمابعلا ىدعتاعلا عضال واعرعنالا لاق 00

 م هلّدجاحال ىذلاماَع اوهوبايعوءايع يشار ايلا 0 « ىدنعةياورلاف

 نح رلاد_بعلشم ماب ريف لاقي ثيلل الا و ا ءاسنلاىلا

 أدع لوب مسناا_.ةفكثا ندهن اللا نود يمصتلا ىلع ةيامر 7

 ويم - و 7و سس 7 س 8 ماموس

 اهمعن 0 وسعشلاةوضبعلاو يك هرعوو رع لثمهيو هيو ع بح .راادبع وأ

 و 23ه ّ

 اماهسف صد رعاشلا لاق 55 ”القلا ممل اهي سعالاقيو ضرما المأو

 و ا - 2 ومو دو

 ميلظأ تايباعلا هال بقيبتع * اهناكٌف طارش طأاهأ

 لاق



 زمهلا اف لصالاواهيفكادْدَمْح وه ر زوم تاكسص رلعَرابنك م انامل »يوناو 1

 تدكسل انباددشنأ اسرق فصد ل رلالوق 6 :
 هوم

 لالعت لخرو لعد ع و 3 لالُعألاواجنلم نمي
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 2 لاعنماب رحت نم ىدنلا ىأمظ د

 نونلاوءاظلا بان سل ىرهزالا لاق ) نظل رتل ببال
 مس كد ه2

 جلا فال يول عسا ملكا دس نانا ميتا :

 م دهوك

 1 يل ميدأو قنا م روبنسون دربها

 لاق اذن ”ازالوالالالس أن وكبر وهف رحوهوءابه فرح تلو جوة فرح لأن عناب

 للطرب | اولاف اذه اوءاطاه ولفه يفت قةواذاف طبتلا مالك قد ووالءاطلانأ العا قىحنا

 وهدم مع

 لوب اذكهدم سبا لاق رظ رطل نملوءافروظانوهاناو رؤطاناولاكو لظلانباوهامغاو

 دقو ديصاوتحسودوصاح ل شمري طاوثو روطان لو يف يحينبدسج ا لوقامأةنونرصبلانبامصأ ا

 ٌثنامقلاو قيسالا لجرلا ءاَمطلا 4( ( قانا لح رلا ىوظأ ىارعالا نبا نسوق
1310017 5-91 9 

 را ةودباسدأو عا ندا ديزل ةيباوعرلا تا '

 ق1 هو

 هلم :؟و لا نونالبى اوي رار شا نضرب دعو لس '

 يو وسسو 4 داموو دو 1

 لمعلا نمتأفلا لسا رسغتمو ا لاق ليوم ضعوا م هضعبو فقر

 اتا دلني كلاملاك و التأ ىمصالا رسفامايلا غني

 سمان اوما 5 هالو منألاو) 0 أو وب ةكلاه ضرال !ًعابستا كأن

 نال تالا 3 در «ديحو تمالك نلشدملاو

 هذهوربن بالا يجود ديس عجبي بان ىهودي> رق فالعوديح ىذبدارأ

 نأ نيققف ادن عورثكالا ىلعاهلح الاّ ميمو لل اينما ري برقةملكلا ٠

 رصشانههسا :ةلاوليوطأ ل بدبارُمْنملاو تبا نمراكحأ تبوط بان الواواهتيع



اورلا نملايمأ ةثالث ىلععض ومءاظإ || مظنة يب 3 رعو
 ٠ ! 5 هتلالوسي ران 1 دام سمم 

 ءايلاو واولافرح « ءالفلال ضف 7

 07 هع 9 2 ىف 3 م 3 :

 1 1 1 سلا ا ا ىذ نم مزح نبورعثبدح قو لسوهيلع

 6 ْ ناسظو ةريسلا ماشهنباهركذ عضوم مسا ةيمْظلاو ىَهُلباَدَضوَء ل هوهيلعهتنا ىلص

310 2 5-000 

 0 ألات ساك اذا ىرذعبى راو سكى رورلظ ل جر سكلا ىزورافلا ؛(ارط)ب .ءالغلا خبل جر
 3 01 . ابكرؤرطا نار ءالا نبا لاقو ٌّقذَحو اك ى رو رظاو ساك اذاىرظوَنالاّذاىرظورعوأ

 م. ءدمو

 : "ا هل بئايوتيواوةملكلاوهئطب شتا مضار رظالجرلا ىرورطاو 0

 | بارغآلارداؤفتأ ارقىرهزالا لضفلا اذه رك ذر و داضلابار رضفك رهوللاد 23 ذوق ماذا

 ١ ألاغو 8 ىلا ىلعابلا كلذكو لاق رووا زورطموهو طبل را ومار رراطالا

 ْ ةوح يق هسيقى عمستلا باغ ا :رورظاديز و ًاءاطلاب مطب كر ورظا ىجمصالا
 دهم دس

 ماذا ىرظي هن عرظىرابالا با هنمقثوأديز وبا ودقُث فاببَسلاوىرو رطاىفاسشلاهاورو

 باطلا ينارسعالانبا دربلاةيشلءاملادوح وهوُةَرهأفى رطل |لاملاباصأ لاعب و ايداع

 | لاق ة ةعدلاوّلالاطلامزكانانالذ عَ ىلارعالا نبا (دن) ىرجاذا ىرظب ىرظو اعلا

 ا(ماس)إ نلنلا نمتيدظتاولاها6ءاءتاماللا ىدسح اتقول صالا ف َناكروصنمونأ

 وهور ونمو: أ لاق وسوق ودزمهالباملقلاو انا ينو لاهل نموها
 مدع لس

 | ىينقاوطاوطرك عيب الكود ود ةدوممة سلخ هنكل اوشطعلال وذ نم مدل اوهمدوهجل“ هَ

 اشتم ناكناوذاعمشي دو ا قب موعْدلااعلاميغنت ىذلاع لاو ضوالا نم
 اسهر ارمشعو ىو #سملا ع عب راضرشت ىطع ا ماهنم رض نافاهحاصاهيلع مني ضرأ

 0 7 0 م مه ام اص نم

 لرتف مطملاه|صأ ى مما ىسومونأ لاق ئمظو وس ىردصم جلا لاو ىمظملا ىلا كان وسنم

 | فلل” ىلا شب ضالو راها قدرك ناو قتسدفلا ف ىرهوتلا هزك ذولاه ةماو راف عي هرمع
 2 ةسود9» ةمدكد م همك جرا ساس رو

 | ةمراوت سبل ءاسطةقشو*اممظةأرماو ى ممل شدا ىرتعي ؤعواهخل و ةثللا مدتولق :ىملظلاو
 ملا م حج

 هاك «نسوو

 أ مدلا ةليلقاا ءاممظدمل و لولوة ره“ اهنفناك اذاىمظل انني ءابمطدَشو اًهامظدمحتو مدل رضا

 ده و 9١٠ و 0121

 لدورى لزم اةقراعم مكحلا ف او ملا ]يان او نفاه

 وهو زومهمريغ ىمطالا حامزلا نم ىتمالا مم يمكنها دوسأىملثأ

 مردك ه2 )مه

 داوسا_منولىفناك اذائمظ لبا وناسة قان ورسع وأ ص مونقلم ملا امشي اسطنانق و ورد١الا

| 
٠ 
ْ 



 44 0 (ابظ)  ءايلاو واولافرخ + ءاظلالخف

 اهءابح ىعيةقانلاو ةأ أر-1اراهَسةيمظلاو ثمالالافو رفاس ىذلكوةأرلا نمط لاو ١

 ةرَكْل اوةاشلاو نان لاي دارعالا نبا نفل ةيكليلالهم مذعن وهدي س نب لاق

 فئلظوأ فش تاذ لكل لاقي ىعدالا اهيقناد 11 بوهواهق مو غلا نِمَعسلفلاَو

 ليقو عضوم مسا ى لو لحرمسا ىظاو رْشُلا اهلك عابسللو ةيبطاارفاحتاذ لولو ايلا

 سلا كرها لور هي ولو مس اوهلبقو داووهليقو لمربئكوه

 لحنا كي واموت يراسأ « هلاك طوخ صخر تو ظ
 1 : 1 دشنأو هئيعب بينكما ءايق رام نبا

 باضخنوكبالنأ تَرَ نيااذا 5 امهينب ا
 2سوس ا ل

 ءاشلارخ رخ ”؟عضو »فلا و هحريتاللم رلا مزقةذئاعا تدح اوءاطعل ا هيشنباوداقتثلاذاَو اًرعو

 زيزعلا عجبانم وءابطئاهعجو تسلا كلذ كوءابلع لاو ىداولا حرمت ةماعكاو

 ' نيهجولابي ٌؤوذحأتنب ىوردقو

 رئت ىداوم ابل ندع يهل مالرايدلا تفرع

 لاعىعءاجكنلا عجلان م ضو لا لس مانظ ل عجو ىداؤلا ركن مسالا

 هيل انوكت نأىئش قج الا هدهسزب|لاقو ةرو ا

 ةسيظاهدحا -اوف ةاولاه دقو مدل ””الفالصأاهت 35 خفديامامأ الصأ نوكتالووب نمل الاف

 ةبطاهمدحاولا هون ول 0070 رحتناكاذ اف دكان مالا و قب اولاجيرعتم ىهو |

 داواهنأبم كح تلهمم اذا ةفوذ- ل ماللا نأ نم نسما أ هن ىدواملاعاسأو اولا نما ماانمكسلس

 دحاولان أ اركذوءاظلارمسكيءاملقلا نيبماب ورىفابسشلاورعانأو ةدمسعانأ نيكل رثك الا لعالم

 بطلا نوكي نأ ىئبنيواهتعلودعلا غي لواهب عطَقلا بجو ةيبظىفامالءابلا ترهظاذاغةي
 مو وسانأ اوما و قارعو راولظو لانو دوغ كالذو لاسعذ ىلع عوجببا نمتاجامدًاءاظلا مومشملا

 رصقلا تشي لوامأةرصقلا مصولاذهليق ةرو رضتم مة عجب ىطظدارأ للف تلق اف بابزو

 بيؤذيأرعش فءابظلا ل يقو ةزورض ريغ نمةرو مااا مذا ة ب رااعل

 حررذنبس قلاف عضومميِبظو هتيعبداو اذ

 عببا اسمو فرح ربل ن ماج: ةيبظفايحأ فايخآلاف هيف

 (رسشعع سات برعلاناسل - م )

 اذكك جلا اقنلا ذاّوعكدلوق
 و ايدي ىلا لوصالا
 ةياورلاهذهىلعةيفدهاش
 «امظلا داوعك# ىوردلءلو
 ها هررحو
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 كيس فر مديعس تيد فو سيكو ردا هيث لبقو رعشهيلعريغص با رج ةيباظلا 4
 8 بع

 : ةلاقيفر مفرعصو تسع -وىأ بهذ نمنابلك زم درداس ام ب اهفةيبظتطََتلا لاك

 ”ئدعلاقو ءايظاهعجو

 لنبات
 ص 0 2

/ 

 9 |ةلي رت ا تنجب مضر طاولة ا و مت
 9 سس )05

 8 انواع هوما لاك يلو اتوب باول لا ىلغلاو اهيفاماومب

 ضرأو بو تايم اوةيظىثنالاو" دن و ىدتل:هل وة ىلع ىف وءانلا 0

 الذان ه أ ينل نر امعد :ءدلواهؤابلزك ضال توابل ةدنك ب 07

 3 لاانثالا ىلءديزبال ىلا

 ظ عئاجةيوأ وأ ليتنا« اهل ىلا نسكت ءخ
 نادال ىلا نأأك د هيءادال هنا هامءم 00 ىلع اوال 00

 21 ل 5

 ثيدحلا فو و ةءاس تكمن أداره نتا ءادو ومالا لا 0

 | اييظمهرادف ضيف مَن اذالاسقفهموق تأ, نأ س قب كاعضلا ىمأ لبو هيلع هلا ىلصىننلا

 1 | مهريخميلا عجري و مهرابخآس سب وهيلعم_هأم ست نكرشمي .وقىلا هثعبهنأ هل وأو

 : بيرم سرد أن وسبودارأتلا هنمنو:ك.ةسال اوم نبني ومهاربث يح مسك ندع و

 دليلا ش شحوتمدعابشم هوه والا ضد رئالىذلا ىلا لئمنوكحيف مهم وب رهلا هلام

 ىلا هلعفل : وه لانا ارمسفتلا ىلءاسا ب صن 3 رف عّرَشب نَسأ وأب انر ايمو رمل

 يمال مناد قوق ادار ىارعالانبا لاق ىبشقلالاكو اسف مابا لوقج رت نللاخلا
 منوم ©ة2ظؤةمعرع

 نأكلذو هظ ىلا كتبك رئال مهلاشمأن مو اننا ىريال ث يح نمد ةةسان/ىلختلن"اك

 مث اعدنمو ناك لونا مدلل ادع كلذ لاش هيلا ديل هسا ُك رئاذا ىلا

 دانز ازفقدزرفاالوقدنمو لال اناداتامال يطا راو ةنامسلا دنع

 5 ارثعأ ة عرضي ىلإ + * هنن انك نوكأ

 0 | ا اور ل هاوقبفراثعذارأاهاناوبز ءلا شعبلة م هذتلاو
 ه )56 م3 2/2 مدوع سو موس

 قانعمىظلا عاعبالكلانام ةيراقءازاف دوسأنب ورع

 ةيءطل او
5 5 



 ؟ؤا# ٠ /ايظ] ءايلاو واولافرح « ءاظلال د5

 ةناطافدحاوأت اعطقىأ تاناطلبالاتءاجو اهبل ظ:سبف بوثاسماء قلب منيترصتمواتارصش
 -. م 2 9 . ها -

 #3 اسمه ةوتاءاطعدرت 00 البافص اك ننورعلاقو
6 2 2 8 

 ع ه< 58 3 - م«

 هيشاامو رختشلاو ل صتلاوناهسلاو فمسلاٌ_>ةظلا امظ 0 ةماءاطلا فرح

 مو د هر 20 ( . 4 ( ١
 تداصأفلاو ا معاهكردألسو و كالد

 8و

 لاك هياذولثم دو فيسلا قر رطل 1 وش د3 اا مي رن و يقم ةفئاطميسمب ا

 و 2 9 ىلا ل 7 ع 2

 انيبظلاوبحابح دوو : انمتا ارم ثلاءنوازلا ىرب تيمكلا

 ىلع ليل داهم "اكامنال ةمضلا ناكواولابهماعاندضقامنا مس نووي وبظو تاب مجاو

 تاوّضع وتاوئسلاف ن ٍهفََضع ءو ةّنسو نه ةووحو حأ ًاوبأوة اواو همالّتفذ>امنأ أ عمواولا

 ن "الف ءاغلا عانتماامأ انيعالو ءاناهنن فون اةوكمأز والو ءاهمال تفذحاممرثكأ 1

 لئاوأو كلذ مةمظت سلو ةدحوةنزوةدعونو اولاتايرداصمىالااهفذسدرطي لءافلا

 وهو هلريسظنالذاش فرح ىفالا "لعق نم ءاف فذ لو موهضمةبظلوأوةروسكمرداصملاكلن

 نسءاسغلا ةفوذح ى هو اهانعم ىف" هل” نولوةيم هاندح ةدقاب وعمل الواو للص لصلا فمهلوق

 اضي أن وكنالو اغلا ةفوذ_<ةيلظنوكت نأ ل طبدةفءافلا ةفوذحنوكيتنأ انس امتْنَصَو

 فيسلاٌةَبظو امهلعسايالناردانناف رباميسوبسفالا ا
 ا

 ىلّدهلاىرح ني ةماش: لاق هقرط نهسسلاَةّلقو

 هم < - 8 8س تس م و

 ان ديأباهانل كوتايظاادح مهلان كآاوت 5 ةاككلااذإ

 لاف هدوم فرطوهو ف يسلاة عع وه ىللاراوف انه هجو هتلامركى عشي دسح فو

 ناهس وفءاربلاثيدحيفو ءاهلا اهتم ضّوع وواولا تقذف. رصقز و رطل 9

 اهلا لءعمبقو هقرطوهو فيتو ها فاو كورا ذك يبرحلالاق هيي

 ب ةلاداسلاب زها ىسوسوبأ لاف د ريغو مفلا نممدلانالَسمداشلاِبِبَّضلاامأو نيبطلاو

 ةسظلاو لكل عطقبالىنلا يا ولاول و رارغلانيكسلادل لاقي و هرك دمدةتدقو

 ةأ ها همادق حيرت لايسدلا ب رخاذاو ةدازكاو“ 1 هلاميشةيلا بيدها دارا نمسنج

 دلج نموهلمقو ةصاخريغصلاٍب ار! ليقو با ارملة هيني|تملارذنُ ىو هسظ ىهست

 ب بزعلاواهنمله هلا نعتز َز راهي فة يحلل ىلصونلاىدهأ هنأ ثيدحلا فو ءابظلا



 انلمدقتىرغرغلانمالوق
 اويدسل 5 رجح ةدامؤ

 ةانثملاهاتلاد ىرترفلا ىلا
 هأ انهامباوصلاو

 جلاياتلا هدؤرماوق ()
 اثيدنأب لال اوصال افاذكه

 ةياطلا نع ةفرحماهلعلو
 وهوتماتلاةباطلاو لصالاو
 ها ررحولا

 0 هديسنبا نق مى ىلعائدعرعشفىنلانأك ريباكام/نممضت دهب نتبأ رو ا

 ؟ 1

 أ سدا يداولاب كن اريزعلاليزغتلا فو روطعلا لص فداووهليقو ماشا ىوطد كولد

 ري رن رغياطل امضي ىوطهجوأ ةسيرأ بيقزوجيو ىداولا مس |ىوط قصماوأ لاق ىوط

 نمو درصو مطحو خله ىلع ذعىعسركذ ذموهو ل بكباوأىداول م اووف وتنفي ونتي
 . -و

 1 ماعز علودعلرم ل مدي صب فوط نعود” مدوكي أه ادجا نيتوج نمر ذوي

 . منكرا ةعتبلا فلام ا توكيد كر الا ةهملاو رع فرصا فرصنالف

 مس ديزل
 / ١ لاق ةعق بلاس ل عجنو ]نمو فو رسم اشو يِملثم ىوطوهقنورسك اذاوةرَصَتلا

 0 ديززبىدعت»دشنأو دل لاثاك سيسبت متستتملا عم ىلعفرسسكلاب ىوطأرق نمو

 ' ملا فتى وهلا ةيدادن عدرا لئن لعردَكملاَم موالادارأل اكو اغن اروك ذملا

 2 اأو ىو ترشملابوةعيوورم وأو عفانورثك أر قد هنع تما دقنيتلعلا ىدحإ نال

 0 ل ا لاقو نيادوسلا اوت كوم ا«ياوةز حسو معو - كلاًرقو ىرش رح حْداىوطو

 ١ ىوطخأ ىولطس دل ىداولاب ىلاهتهلوقىفاولاهو ىلا ىذااو» دول ثم كولن هضعب
0 411 

 :اةدوصتم يوط وهز نيتم سيد لاو ةكربلاه بف تنم نسسحلا لاو َسّدق ىأ نيته

 عضومدودمأوطوُدو ةكراو وقم ىو ذأ ف ورعلا» ادودمدبز لأ باك ىفناكو هكع

 م

 . | بايدنععض دهن واولام خفوتاطلا مضبكو و 0 ريثالانبالاق دا داوليقو فئاطلاو قيرطب

 اهبامىأىوعأ رهط 0 وا دزُطو دج طنز واذ دوطرادلانام و هيل تغب ل كم

 ٌةيِسنلاوةيلصأ هيف ةزيلاو ل فش لق ىطو مضومواملاو هلا روك موعود

 لعفىلاةمسنل نال قرات را لاو بسن كاذكو اهل اءاملات دراصف لعف لابس هنالئاطابلا

 وهفتيوطن م تسلوءانوءاظو ةْز هه نمط فيل ثو لاق ىرعرملا نمبر فاول اج يلعف

 لناس مس 0 مك ل نسأل سا 0

 ىلا مزاج ىأ لهانملا ىوط نملو أ هنالأيطئ وتيم نياسنلا ضعبلاقو 32 ه رمصتلا ثيم

 3 هم. 7 رك هيي لكدو- وو 9 0 5

 #0 الصأ نوكيل تسمو فرت وهو لا فور مابه فرس ىف لزم لورخ آل هتم

 نا ارعاالب مل 00 لوعامأل 3 واتنزر تيتان ايلا ىلا عم .ةاهئلأاوألديو
 هه و ا ,سهدءوع لو بوه يي 210077

 همس 62كم "هلي وطءاطءذ_هلوقتف م الا برع ا6هّنِبَ ءاامسأهر ريسصو هةةصواداف

 مو

 ةناطلاو ١ مبةراحال ضرأوأ سريعا راما يالا بط )اس هيو عدو

 ثالث س ؤرنب عمن أوه ةانلا(+ فانا للا ناك دل اهب ىعسيدقوهسياعماني ىذلا مطستلا

 يسوم: تديصصم هم مم مماعسم و روم جصب هج عنج وسب وسدد نس ماض بحس مجيب تحصمصباسم يبيسمو مر هسا

 تارععش



 64 (ىوط) ءالاو واولاف رح * ءاطلالصق

 الر مثوكنٌيطلاو رآترلاوةباحاةيطلاو ةيحانلاةتطلاوةيئاثلاةايل اف يطدارئاغأ || |
2 2 

 ضرع !ثيدلا فو اهاوّتتاىتلا هني نلومدي ريىذلا ههجول ىأ هتبطا ىشمو ىوتْنمنوكَتو 1
 هم

 هم <

 ٌيطالاشو لد قو كا هو ضماىأ كتي داداه رعلا لئابق عدس
 م

 لاو نول ةيطلاو ٌريضأ اي هوطلاو ةعساش ىأ ةديعتةيطو كتجاحىأ 0 كّنط

 4 طلالاق رمشلاو لترك هبا ىذا لرئاوهو هيو ةيئااو

 دشنأو لءاامه درس الق رمل ىوطم نأ اوطلاو تاييطل 2-2-0 1
 سم 9 ه5 و 3-0 سو همم

 فردا لاب فءانل الاءأ اوطالاو ةفسونأ لاق لح امهتاوطرسكبو ناتو 3

 لدأ أ وكم ًالاهلان ةمطاقشي د_>ىفو عوذلا ىواطلاو ىوطاه دح اودعك

 ؟اوطاهمد واط نالاوأ هلك انا لجرو عنادا ايلا موطنا
 2 0 2 م لاو السا 3

 ىوطليقكلذدمتاداف ع ولان م ص هي وسس نع ىوطوى وطرسححلابى هوطد ىوط دقو
 - هل 5 مو ع 5 هم 0-00 3 هم

 00 3 يواطو ايطقأر او ل اكواب

1 

 ا د 85-5 * ء تاون يدا فو

 هنمةعاسدعن ىآ نمل سدر ط دعما و ب ريش الوامس ملك أرالىأنيموبىوطت ناك

 شح 2 4-3 . 5 . موب ل 2 0

 لاغ ءاوحلا و ماا وناينالا ىطلارخ اعضومىفلافو زاجاذاىوطو قا اذا ىوط ىارعالا نبا

 م اا اا ثا
 مأشيلا مطوع ا ورشا لاف ارا ىأانا اوطف اني صوان ددع سلاح ىأان اوطفاثب نه

 000 -) 1: كاهل هدا و 2و

 نورنا تبوك م هل-هجه فرد نذ فرصبالو فرصدو مظتو هؤاطرسكت

 هارعووف ىداوالا مما ىوطناك اذاىربنئالاق دق ةر مهو ةعشبو ةدلب مما هلع ص

 را 027 0 دم مث

 هلع فرصنإ نم راكمللامت از قر رض نرخ اممغميابتلوريكشت 3 4 سيل ذاو

 سبلو ينوي ريع ةفصوهت نيت 9-7 وللا 3 اوهو ىوطو ىوط ناك اذاولاق قفا

 رعاشلا لاقرب غال ورضموهونئِئارَع 8

 هد اش ويولد ور هس
 ىئاهنمالمتناكدقل ىرما * ةمالم ىنتءطقركب بنجىفأ

 ئآ - -

 د زن: ىدعلاقو
 او نودع < 5000

 دمام نمىوط ىلع * 1 نكرم مولا تالذاعأ



 ءايلاو واولا فرح , ءاطلالصف 4
 ”وطملارثبلا ىوطلاو ءانبلا ىف هب وات نملا كلذكو رح الاوةزاطاناهشرعايَطةمكرلا ومد تو شا : را 08 م 2

 1 ا ل امو
 ا ارك ذأ ىعملا ىلعفت !نافرك ذم

 قولا مق أى دوت ىح #2 نادال 0 "ال 5 ىدع برأي ريان
- 

 3 هم هع وص سادس سنو

 / ميول مكوطفا 0 1 1 ًرثيلاىوطلا ءج و ولا ماا ارأ
 يلف 1 مل

10 

 ذلف لوعقم نوي ص للا فكرا وريال الات اهرايآن متي و مري ىأ

 طو ةيمشالا باىلا لت ادقناك ناو منيا ويانا ءاوفي شك ذولا ىلع وعتب
 - ا

 م و د ب - 1 <.

 1+ فاعلا لاه نا وكلامك كوكس ةدلد ا تاني ود سك

 5 6 و ان هد 050 8س 7 ورد اذ بت لموسم

 ٍْي وطب كنعاذه 2 اوطنانا 58 ذل ا ا قوطدق بحاصو .

0-0 1 2 00 

 قاهر درسأا ذا أجزم لع اوف الث كوم لاقي نيهلاوأ كوب عدرم

 دع هام يو لل فم 6 قلم م
 5 وذاك نكرم هّدون ضرع اه صشأ نالفىوطو داو

 لا مرسفاسملا وطباكرخ رح آىلاهزاش هسفنف 01 ودير طل ىأثيدح لاند د2 نالثىوط

 الطب ليال لما
 نالذ واو 1 ما

 | و لسرعأىأ تمد هك

 ع ممدهل 2 هل دل سور م مي 2 فا هاا رع

 مدت واهادنأوهالف 0 ا ىوطتناكو
 |[ 9-1 هم سل دامد ام 8-05 يمد 2 مادوو

 "قاعولو دل نما فال عوطم ةيمض ىاهنك وادع ةنكت-كابدارا
 7 2 8م ل 5و

 رباك نان كوكو لل نعاذاباهعطق ىأ ةالبلا وطي الفو هب دق ىأ دعبلا

 بار ءالانادشتأ

 ودل سوا وهسو 97!هءم هوم مث-<وه

 6 ىو لدللا مو هنوط 03 الزام سنجااذاتالعٌنااهبلع

 1 هم # 9و

 ذاءأ لزاما لرب َنعنال عفالب ى ةولاق همم -.ةلزفرألا مدلازوا سجال لول متبال نأ ىأ

 معد هةموو

 ددنأو لزاما

 - م

 ُلِلَدلاَلَثم وءامىلا ءانعوو 0

 هموم مت 6 يااا ريالا -

 1 تدع ةيطتدوطو لولاءاملا نم" هلال ناهس الاهئاف : اف 7 تيقن! لوقب

 ىشعالالوقاماف فاشل سي

 0 موو 212 تل ©

 امم ايل عاطتسلولاهب بحبو #3 اهتاتقوانهرد دبا

 اغا



 001 0100110 7 7 شنوا 1000

 1 (ىوط) .. هللاع والا فرعا« ءاطلا لف
 ” د 5 و 3-5 م5 "هس ومد ؛ 7

 ةبكحرااوةشملاوةسلحلا ل ثم ىطلا نمايررضتوديرءاطااريسكب ةمطلا ناسخ هناو ةدحأو
 ةمرلاوذلاقو

 وع مو هس وهءو سمو 5 ودعم هو

 بتكلاةيطلاد ءبريشنتا6 *ب اعقسأم مملااهنع تشن شيلاو#

 ونمو ه:ءاوانا ىو كولا اهبشيباموة يلا لاقي و يحاول رار تالا رسكم

 وملون ءاطلا فءابتلا مغذأفلسمتاَّسدرْاذاءاوطا ىو حَوْطا لاقي ولع ىلع
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 مو اتادتْساأ ل وو يك ءابشيدحفو لي

 ىواطلاو و هريغ :و رز ريناد ردقأو راها فن نتا الدالوئاست

 كالت

 ىارلالاه شب رم ضوررلا دنع هنقتع ىو ىذلاءابلا نم

 2و كا م 20 2< ع

 ايواط عب ضأو ىركشةرضاكرص 2 ه«5تناهفرطلا ضيضَْنعأ

 0 اهيلع وطن ىلا هسه ةيطلاو قست ىنمهيفنال نو عفمما لت ىَدع

 5 15 وماي اوسكار كل ذريغو يح اوءاعمالاو مملاونيلبا وللا

 -_ هموم

 ىطاهمان سوا يدير رطل ءقو اهم ”ارطةقاناءاوطأ ثيل كوطو جلاب ىطو

 رمح اولاد هاون باولو بوتان ىو وبيلا ىوامو ىطقوف

 2” 2 ٠ كم - م

 ىوطملهدحاو ذو عرب ىواطمو هاوي ىوطو توقيت

 مو عد 8 ها 2( هام <

 امارات 5 ةدورسمءادصح ىدنعو دشنأو

 , 0 0 2< هوك -و

 لف ل ءنطبلا ىو راذهو نطلاضاضلا وطنملاو لزغلاهءلعىوطن“ ىثاوطملاو
 2 وسو

 لوا ءااريجملا لاق تيكسلا بان ءناطبلا ماضوأ
 35 وع هم

 يجب نعال كوسم نأتبلا قوط د هداسوىداسونمّدأف ماع

 م 2 520 «رم-»- ميو جم 0 أي

 ىفىلطلاو ىوط ىوطدقو اين عليش نانو يختفي برأ لاعبو ىوطوطلل اب
 تث م #2

 دوو تور 0 5و ا ا ه5 هس هو

 1 نات ملل ةذيفتالعشموناعتسم سف تالوعنمو نا عدس من 0 ارلاٌف دحض وعلا

 وهم 0 ءو 8#

 اذاءردلا اذه ىعماعرو جرس ورا طيسلا ى اخوك تالءادهلا نير

 ىوطو هطسو نم فطعي ىذلا بولا هسسسفءاونس ..ال الا ىلع هلعسوهسعبارثالان وطمشل ذناك

 مدس



 | لصالا قاذككش يح دوق
 قو حاصعلا رس ض عب و
 هار رحو شد> مدع

 هرسسفجل اوهءامهطلاىأهلوق
 ىأىأ لاف ءلمكتلا ف

 ردصىفىأ ةكمنانجوهلوق
 ةمن الاةءاورلا ىلعتميلا

 ةذامىفاهفاسأ دقو هدد

 تببلا بسنو ن م ح
 سدق نبل سمنب ىلعيل لانه
 ”ل.بقركشو لاف ىركشلا
 وينمو رتكا ها دْرالا نم

 1ث هدف ءايلاو واولا فرخ + ءاطلالدق 4
 201 1 ب 5 3207 5 م 5 2 و

 | خبال يسر ب اغ 0 ووهطركمتاو] 000

 مدع 4 هم

 و

 ا ليعاب اقل

 د نم كرهنال ةبلعتلت تلا ىلع سر ولسنا ديف كورال ارسلان ىربْنبالاق

 ْ طولا ئووعما.نطلىأووه ءايهطلاىاىردأامرداونلا ف 0 وول هالا لعب ىو عطل

 ٍْ مهتلاوأ لوقو وه
 عمق ع 2 سار ءد

 العلا ىآالعلا ىءازجلا - د اهط براس رامعازح

 ىدنكلا لوحالا ىهابلاد شن و فلالاف دعت لابد ردارامناف
2- 0 08 

 2 و. ومد 5

 . نايهطلا لغد ة دريم 0 د ٍ رشم مز ءامن مانلّتملو
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 هل - 7 0 0 رءام نم بع

 و

 89و 5ه- ى ل

 د نايل اني تاكا وبل اكره تاكل فس
 داع 9و م

 ىدتكلالوحالا تيد ثنأو ةاملااهيلغدربب هبسّمس تامهطلاو لب لة م 4 و
 هد م هو ا ب

 ( ِ دلاىذرلضافلازيشلا طم تأ ار ويللاعت هنلااهقرمت 5201 و: نايهط ىلع ءارةدربم 95

 وأ عشب نايك ىركملا دميعونأ لاقل اق َّى :ربنباىلامب اك ىبناوحفهللا هسحب .رىبطاشلا

 دشنأو لبح 2 و ءاممساواولا تخألايلاهدعب وهينانو

 نامهطلا لف ادعم و يرتد ءامز هانلّتلَ

 وأفا ا ةئام مثو ”ارغلا ل هال هه وهللا مرك قع لافأكم مز امنمألدبدي ربلاقفهحرش .و

 ئ وط) متقن ملا اال ٌمغنِب سار ةفنم لج را :مىل أولد دوأ نودي

 8 مم 0-1 > هد

 ىكحو ةردانىهو ىنايعللا ن ءذزخالا فيغو و طهيوط رشنلا ضيةن ىطلا

 هني وطوى وك و وكل ىوطو هع ىلع :وبأ ا ىحو ىلعلا ىأاشي أ فيفاقلايطلاةيفاجة في

 نفنأو وطأاىّو و ابويدس كو 1 اوت ىَوطََو ىوطاو ف :وطنادقو

 || ع كنذكو لاق اًضب ربو 0 0 1 بالا اوفثاُثيو وطتذقو
 6 مام مة

 ةىمىأةد_>اوةيطابتبوطو ةدادملا طلاق طا رطل وطلاق: و ىوطرام

 : دسم دج

 ةدحاو



 عع (اهط) ءاملأو واولا فرح 5 ءاطلا لصف

 نياهاور ءاط هيا قرارا لس لكل بقو راجل ةواوشلا ونزول ءانلاو ْ
 ا - مم

 سقلاْؤ سها لاك وطويل مفر ءالاأ]
 9 - اذه 2 هت سد

 لت دقو أ اوف رفَص 5 جم ناب نمل ةاهط لَ

 هو ع

 مدح اونخالا عب ع ربل هامور ثيدس فو ا هّقذَح 08 ورعولأ

 * سهم مس هس 8 هو مهر 1

 وهطااوهّضُط تعاود اذ ماعطلاٌتوهطلاشي 350 يللا - :

 هللا لوسر نماذه» تهمس تنأأت ري رهىالليقو مطلاوأ ى يَدلابملاجالعوهطلاثدللا سلا

 اذهدسعوأ لاق كلذ مكح أ لنا ىلا ناك ص ىوهَطَناك امولاةذ ممل

 ل. هج ةريرهابأ نأ هانعمت آى رف لاق ماعلا جاذلامومالك ىوهطاانال هب رض لدم ى دنع

 هذهم مكحأ أ تنكنا لك ناكاغلوتي هماعتل ضال ىهاطلاكدأباهناقتاو ثيدحلل ماك

 نأمالكلاهْب و تاكو ماعطال ىهاطلا ماك اك لسوهيلعهقل ىلص ىنلا نعاهتيورىتااةناورلا

 دأاكسلاغل م لنك ءانعمو طفلا ذه ىلء استي دملا نكلو ىوُهطاَذاناكاف لوي

 ىلظقس: ون ىافألاولاه هناك بتل ندم وهليقو لافامفالخ لع ضال انوك نا
 م وم

 كلذولاق 5 ارسعالا نان ءباعث هاكحَس ذأ امهط ىهطبندلا ىهيطلاو تقمسام ىتاكحاو
_- 

 هتععسامل ىظذ او حكى اداره ”يسصتلا ىلع ىو هل ىوهطامانأةرب رهو نم
 ست صو

 ىثعالا لاق ضرالا ف تردون ددنانهطو اًوهطو اوهط ى لَن لبالا تهطو ىاكحاو
 م ل و

 ام "ارشد ىهطاماذا * : رقي تال هلا ىئالامسلو

 ضرالاىفاهطو مدلاوأْ للا ق ٌقوُفةّدبق را ةرْماةداهم او 5 : طامن م طاماذا مهضعن هاورو

 0 : لاق اًمطَلتما مةَسهْذامِهَط

 روصأ ل ثعلا شئاطايفنارجو * ذهب لم ىهطنأ ىدناكام :
 8 ىرهوم ادشنأو

 ٍلبْرْلا ف نكت لمتد لع « هنيءضرمكل نير دهاَهَط

 عاملا هم اوما ىنغأاها اوشو قيق ةرلا ملا يراد بال تهطناذكو

 باصسلاك أيعلاو ف انطلاوماثطلا ماهذا ىعحالا سى ًاءاط ليلو ودع تى أه طءاجسلا

 ىوهطو ىوهطا لاينفع ديدشلا برضلا ىهطلاو غارت ىهلطلاو عفئرملا

 (ريشععماتلا برعلاثاسأ - ©1)

 اذ_هىوهطناك اموهلوق
 مكحملاف ثيدسحلا افا
 لاقف ببد_ّملاىفهظفاو

 ها ملا ىوهطامانأ

 ىوهط اذا ناكأم هلوق
 اند دقعملالصالا فاذكه

 لوي نأ بنذهتلاةرامعو
 اذاناكافىأ ىوهطاخ
 ها ملا ىوهط



 اذكه ئطلاىالاهاذا هلؤق
 قذااومكجناو لصالا ف
 وئطلاىلا سؤمالا ىف

 نا رسكلاب

 ىليقعلام -| نموبأ أ

 | نبا نعي بفو ضيا ضرما عدي انمالاو 3 نطلجرب ىطدقو ضوملاَت طلاو |

 ملقط _ةيلاودالا فرح ى ءطلالسن__
 اطيل هل 03 و ا ل

 مو ©

 ا يفرممار كردي كلذ. 0 طو اي وعش

 9 سدو 8< يس هوه < 7
 اا ران 0 * 00 هيدكلتج #2 ]

 ١ [اهّشض ها هسنحفف 2000 ل 0 ئيَط ا 1 1
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 27 م 8ع سول. هس 2ع هو سد

 كالا عالشأ نيبدكر مرماه حب ىلع عيجات ذخوي نا طلاع :امدق يطا ن 7

 ولدةفةصىفدشنأو يبنارعالا

 ٍ كب :الرهظلاع ودون < كفل مق تهقواذا

 | هوقو ايلا هفاتمقواذاو تنده هر هلت لع تقول اولدلا لودي هيفي ف قيس الاىأ

 || يظالولا ىهوتةيواس أ هَهامامووارعالا نبا الر ىلعكستوكنادارأ رفا عوُتو
 هرك ذمدقت د قوزممل الص أو اهتعاسن ملحن باص دعبل يقمالىأ نطنالة حو قسالكأ

 1 ةحأ عميل ىأيذيالمسلا ادعو هيلع قلا ىلصئبنلا تمت ٍاةيدوهيلا ثيدحفو

 1 مالى هيل أ يل دك هرَضو اهب دآتادبالى أى نأ فأي هللاهامر لاقي

 لال ىأ يطال ى هو هقتلاد تمس هلاوبأ لاق ىطل ا ءالذ نم

 8 :-.رلاوو نطل ىلا لاماذا لج رلا ّىطأ ىنارعالا نا هت توملا طلوع وشال لثم“ انطالاو

 لا وهو ىلعلا ىلااماذا يأ و السك هيلعمانق سياتل لماذا ّوطأو مهلا
1 

 ٌقوزلوهو ىطلاهذ اذا ّى ا ضوحلا لس لالا 8و هن برش ٌةفّىطل !ىلالاماذ اى و

 ىطلاو ةقثىلعهنم بلو مديس نب الاق ءاملا قهلَعَيطلاو ءاوحألا ءاطألاو بلابل

 وومدعس 95ه2و غل 1ةمدع .

 هيلع تعب هثيتطأو مير اهنط آواهنعب هنت ةصاخلكلا ار عيوهل بدرصلارش

 ىطلا هلوقوهو ى ن َّط وحوو و ن ُّط مدعلءابلا نم هاك اذ_هومد سنا لاق 0

 مومو س

 خطاء امهم اهظوابسهطواو اوهطواوهطماهطت يؤ دوهطي ملا اهله ( (افع) دمها

 يلا ىلا كارعالانبا يطا اضرأىهطلاؤوهطلاو ىوطبلاق» وئهطلا مسالاو يلو



 "40 مطل ايان دالافرس «هطلالس ف
 0 + 02 لا ا ا
 ىلا عضاوملا ىلاطملالاقيو لاعفمنزو ىلع ءالطما تدسحاو هاشم تدكاوتلا هلبسلا

 »5 5 هس >2 5 - 202 ع 5353 2 5 8م

 ىطماهدح او تاضورلاطملاةزسج نب ىلءنع ىربْنبا ىك>و اهءالط |نسحولا هيف ود عي

 7 هو وع ا

 1ع أءيفرصقلاو رصيد عستاو ضوالا نم ضل الدامر ضالرصقلا

 ىرازفلار اسر رلاكا لاطم
 وس را

 ىلا كتي ءانذتفأ *» قس وللا تلحر

 وأطلاو بذل اوأطلاو ىلا اود لطملاو 000 ىهو دما الطمةدح اولا اريسلا نبا لاق

 حامرطلا لاق يذلا بش ملا يللا ناقل
 يف عي
 هدم <

 ماسلا ل لق نيعلا فاح ب رشا لب وطاوأط تفداص
 هم ماءءوا5 9 8-0 وو يك 2 1

 250011 اذكر ماطو هقربتأ اوال مهري مد د واومطومطن ءاملاامظ ((امط)

 دو

 مسءاراعت ةوه وم عقل رأى راعتماقو ركل !اًمطام ةمهَط ثيدحىفو را بلاوارولاوارعبا

 9 ه© هدو

 همه هّنمطو هبتعقتراىأاهجو ةرفأزملاتَمَطلاَقيهنمو العو َلاط2ُنَتلا ىَمَطو لمحت

 باعث دشنأ كاذ رافت

 5 هد ء ل

 ببْسَح 1 -ءانخلا ىدانالوماقس * هب ا

 رعاشلالاق ننال يزن هفْدسْدبَرلاسءامل اوم هي لعي) هنا كأ

 نمل اهمال عش هلثاكو ب 6
 2 د د3 5-0

 سدقل اوما لأق ليحةيمطو

 دوا ماو هعو بوأد # ىوم#ب# يت س6

 لز ارغمكلفءانعالاوليسلا نم * ردم رمل اة

 اواوءايلاهيف اورو ولاول انيزمهلا فروكذ ذموهو سلا ىلتلا 2
 مص سود

 همفىضذمىطاور رولا قطو 002 طايل ىطدقو ىضملا نوصل اولاقأك

 لجرهنملاقب جلا نعلاسطلا مين ىلا كاملا ةمهلا وس لاي -.املاوأ

 وزو ه-

 ىطلو ةيف 2000 5 وطدقو هلاَط معنا مك ىذلاو هو فاصل عرا

 لاسطلاقو نا ىطلاو ىنايعللا نامل نءهلاعط ملفي نأريسعبلا فقطلاو وه
 ا يآ

 تنامي ت-عالْضألاّتلا قول حلا لبقو ملا باب نم عال رلاوٍبْنَلا

 تمول ع 5 2

 ةيورلاق ٍيطرعسم لب الا بيصيامرتك اوتدوساو

 ”هلمكتلا ف ىرقلا لي وطهلوق
 هأ 3 ىوطلال د وط #

 اذكعّونطااو”ىطلاو هلوق
 لمالاىف طيضلا اذهب

 دك ىطلا 0 هسحرشو

 (مظلاب ونطلاك روجغلا

 رظتاوانهامرخ [ىلاّونطلاو
 ههفته مرتك ها



 ب رحنكست نوديربهلوق
 نا ذمثةدام ىانل مدقنلا
 باوصلاوءان زحف ديد زولأ

 ها اندأك انرجفصب

 ىفاك 9 ىهةوالطهلوق

 هأ سوماقلا

 قرصا ةوالطااوهلوق

 ها ثائمهنأ سوماقلا

 (ىلط)
 5 0 م 9ةصاك معه و ةدملا وم-

 0 ود دعلحر ع ءيثءالطلا ديعسوأ لاق و ل اوتةمهمد بر رطضي ىذا و طفش 2 ري

 ءايلاو واولا فرح « ءاطلال هد 511

 / جنز لقد يوطيتلا مالاوهو عت هذ نمسّدَنلا جورخ دنع كلذو ملاعب

 ا مي ما هو هد

 | وفاة ييشنا الابل حر ةحرقايلطلا نأ ءزو لهملاو اللا نما ضب ًاوهلاق

٠ 
 ْظ

 1 ا ا 8 000 رسب انالاد ةدودغلملا ىهفءايلطلاامأو
 < دهن ف هللا ع 8

 8 | هلا عيطدق هناك م ظم لع شسكأ ىلطم ما ديعسولأ ءاطل | عشب هلا ”لدملاىهو

 تيكسلا نئادشنأو

 ءلطلا ىذ فرصلا اه 2 هنا ملا لع سما قستادماش

 لطنمو أ لاغ برا اللا ليقو هيلعد اذن جالب ياو ابو ىهاسغ الج رلل لاقيف

1 
00 

 ا

 وو وح 0 7 هم

 مهن روم ويلع ىصعتست ىهو بر نيكد نودي وق الؤهو لاق تببلا اذه ىلا لاق

 ىو صااسشنامدلا فرصلادارأو ءامدلا نمايَّوب رغامل
 ْ للا دكا لاقي صحا

 2و
 ورموادشاو

 وولد ل س ه8 هع رهن س

 لح أنوللاب ريشتسم اعلا ليج 5 داع ىباصلا ناك دخو

 : والطمع تيدحو ىلاريغو كانلا فلولا او يَ اةوالطاوةوالطلا هديس نبا

 هيلعامو ةوالطالوةو الحم لهو لءاملاقب و ةوالطزوح ول العم رالط مالك ىلعو

 عًةوالسووالع مالك, عام دارعالابا لاند مقال دهوةد حلاةغلل مضلاوئو الم

 ةصقفو ةوالطوةوالطوةوال_طورعوبأ لاو هبلطن“ئىشللالا م ذلانةوالطلوقأالو لاك

 اللول خت دقات اسوا قو ريما والظل سلع تاو وو ااا ةربخلا ني دملولا

 لاط ليلوور عوبأ هنت ىأ هبط شلال الطلاو مقسم عشاذا ىلط نار ءالانبا ركدلا

 ليقم بالاك اهاطعَق صوُمشلا لآطهناك لم ىأ
 م مش علم سا سا موض دمع تسرع

 .[قطافداعتلابانْذلدلا ىلط 237 د عب ةنيدلا انةقر طالأ

 و عدل

 ىدليقو رصقب .ودعضرالان نمقِمَصْلِِ-سالطملاو نا اراب رعبا قطبا ج هاش ىأ

 "ل هم
 نابمهتد د أنيحةيفشح و١ مهو ودقو هاضعل اثنتا هيل "هل ممرض در

 اه ةرور شعارا هرسقاماو 0 د »* ايهاب قا الرو 5

 | بالك ردك لأ راد ذ ذ يئالكلادا ٌرابأنأ ىمراطتلا لاه اهرصقمدنح ونابمهس دلو

 ض درالا ىلاطأاد_بعونأ رضّئلاداهلاق كلك لطم ىف و دمار ضو 0 رهف تسلق

3 

 هلهسلا



 نع 2

 كا (ىلط) ءايلاو واولا فرح ., ءاطلال صفا

 ليسفلا كح انالباثذلاناف كلذابتذلا بهرتالوهفل._ةئهامااهدالوأنالوقي

 | هذا لطلاو هلبربهطرا ىعي رو هقمللاو هرمون عجباوةيلطلطاءارسفلا

 ىلذهلارّصَصوالاك
 دافأ ادعبمالطابثم ضعي « اهيراثس "كلاي ىتات

 و ل ط اللقو ىال طة رثكل لاك قسمي تاويل, ىلطلا ىلعهديسنبا ىضقو |
 ىهةالطلاو هاوهىأه_تجامنممالطٌنالفضَقلاَقن و برطلاووهللامزلاذانالف لطتو

 | لوُصأ ىحلبقو قانغألا َلشلاو قطووفطلوقي مهضعبو علوا ثم ل عمجباو قمل
 ْدِسفَص ىهوتةيلط عجب ىلطلاهريغ ةماطاهتدح اوما مدا لفسأ نم ضرع ام, وه ليبقو قانعألا

 مهفافر ةوورس# بايد نمال بطوط وبأي نموهو ةالطباط1لاو لافي ويبسلاقو قدها ه2 0
 ىّنعألا لوقديغدبال :

 اهئالطتلام نيحأب رمش لمللان ها ةميهدعبامبايثأن دلل
1 

 3 ه 00 هم

 ةستتاو ىه لبقو ءاظلا نمي ْرسوهو حو ”ةاكح نافرت الا هرب ظتالو هي وبسسلاف

 ةبلطاثد_>اودلوق ىلع عملا يحاو : ةقانلا متفَلةموهر ىو ءاطعلا

 2كيلو
 و مه هم و دس © و<

 ف راما اسال ويدل اع اردصتساك ايعار لضأ .

 ل رلالطأو نه 22 المحب نوكيشأ هللا ءلاذ_هوىربنبالاق

 : لاق هريغلوأ تول هّشدعتلاماذاد :الذو رطموهفةالطإ ريعبلاو

 ريبخلا انعتسازاي تف 5 اهي نع لئاسن ةلئاسو

 ل ءناَعْشقلاهيلع *« تلامو قطا دقالاأ تع 3

 اللا ليم نمش و 200 أ قى طا متبدحلافو ناِعُتلاَلا شكو ربو

 صان ةيلُطلاَو اويل نصرا ه ىتلا ٌةماطلا ىف غل ةؤأطلاو نيَ_تلادحأىلاٌقانمالاىهو |

 لبقامعر وعمدالو ال يع ل ثم ضر دي دش ناك اذاروصةم ل ل-رو را نا

 رعاشأالاق ءاغأ ارءالطألاجرون اعنا نالْجَ ا

 22 هدوم

 قيمنا يل باسم ِ# جرو لاى ءبلاذأ

 ه2 وهو

 لاقيمدلا ءاكملالاثمءالظااو هيلع هضم يف تقوهتط ماذا ة طا" الفتن تيكسلانا



 7 واولاف رح « ءاطلالضف 1

 1 | مرتك ااا تخاستلار كت ورثك كيا مل مال تسلط دقو راعلا

 01 44 م 6 نسا

 ينام هتشيحوبإجربهتط راذا هلو لطلاٌتْوأط لاقي و نايرسو قرسلودل
 سا

 : تند ينارسال 2 «ثو#ب س)' ل همد © همه همم

 لاق شاع وأض ال اوأعي ضا

 نايلطلا نملوُثءمفاسلا 1 دقو لان دكر ل

 308 | ا واوتلاكسحلاو قو لكدقو نانسسنآل لاكن

 | نمش ةير سب اذا لط لطب رم كل 1ابهكىلطدةو لكى أنايبصوىصْلممنايْلطو لطهنانسأ 7

 | سيلك ايأطلا ىالكلا ناولطلا اردو وحلا ءنانسألا ىلع كلا 1 راةولاو شما

 ادهن ملكا ناكل ,قاهرومكف* لية ة قي رتب وشطعاذاناسنألام ١ ةىلط لاشي غلا

 )1 | الطلاو هلل قطن وأم لاذ هيد سطع راغ غنمَّناسنالا بصي

 ْ لبييقو ضيضو أش طع ب مولا بصي ور را تارا دارا وةوالطا وةوالطلاو

 ْ يكب ىأ والم ىابحا لاقو 1 .ةتالناتشألا ىلعُدت : رلاءاطلا مضيت اولطلا

 0 قوم را ةدلخا ةوالأملا و نيا وخز والشلا وةيالثغلا و هنمليلقلاالكلاةوالطو ماعط

 أ ءايلا لعانهو اولاتلخ دقت لَطَن هالة يالطمسايقوئشلا هب قطب امةوالظلاو ملاوي

 1 ىلا ل بقول يغسل للا قوات دنع ا مهلوقنمبَرَعلا نعرجالاءاكحاك
 10 لاق هاهم لطامفان لاني دقوملاةامر حاتتلا هبشو ينك نمرو غلا داولاوه

 | ةيتادياكاب ءرلا لجان م يملاوأ لن هقراسادا ارأ + عرس ادامر رلا لطدي

 : يرغول قي 0 ؛الثه-ءاعٌتَتطع ري غصدل ا لا ُُل وهن هيلع نفط لا ىهو 2

 وز

 روزا ويمالادلاو الأعم اواو فلا تاون مدلل

 م ةوموم

 ملك منش اهؤالْطاو ةقاخري توما ر لاو نيءلااهب

 ًاوهوُد ولام جبو صنعا ثلا دآو الا ليقو: و 327 نيرا الا وزال د ددسميبا
 2 مه ع

 : ةأرهاو دييطأْلاأوبنيح نم شولاوئا هلام سانا دالدأن هالطلاليقو فخ الط

 هو ىي ه١

 ْ ةئطا 0 نايم ل دنا الزبن "(: امالول م ل قط تادفيلطم

 لاذ للا لس ءالطلازاجرلا ضءيرامتساو نالوا طوال عما

 مم 10 ذلابكرتال 3537 اه اهُرفّلمالا قلك 00



 ه0 (لط) ءالاووالافرع م« هطلارسنا

 هدعجابأ ىكيبذلاك 3 0

 مارك الار ارهظتى د انريضو هن ا ازئاخءالطل !ىلعهديسنا هيد مدتساو
 -م-ح 0-1

 يشمل ع 00 ه2 9و م

 تيم«ناورخللا كلذكو نسم سل لع نفتح هتك تناك داو بئذلانا؟ يكب

 و هم - 5و 2 ه9 5 00

 هضورعو الطلا ىف كسلا ىه«دمبعتب ةستقْنباىورو تاهل نافاهعسا نسحوخالط |

 دج ةفيتحو أ لاقو كا هاولاقو ىربنبالاقو ًاطختدم اورلا هذه اف[ صقنت ةنتازه ىلع

 ثيدحفو رجب ص ةنيلوالاهفصنونامزلا ص ىلعت يبل اذهد دب اذككىروتيدلادوادزا

 نم وبطملابارشلاّدماورسكلادوهريالا بالاك «الطلا مسه رنا نعدلل ورا

 لوأْناثيدحلاهتمو ل الادب قطتىذلار ام طل اهل أ اون دا هولاكب يعل اربصع

 0 ووو

 برمّسدس ح ”الاثن كطلاو اذه لاف ءالطلا لاشي با ارا كي مالا قيام

 ةسو ه-

 ”الطهنومسو َحوبطااَركسملاَدسَلا ورمي مهنأ اديزب 'اهحارشا منور قل نيل

 ا ار: ومن ضير

 و هم وهو ع ,5-7

 قطا ةفوش ةبلطلا و ةلطمد دودمءايلطتقان و ريسغال رق ذمءالطلاى ايعللالاقو لالمل 5 درلا

 هلاك اضيأةنيرلا ىو قل فشلا هو ةيلطىوا ب امنالفلاقيو لبألااهب

 اريغص مادام ىلا ل روُتكيعتلا ميسا ىأتملط ىواسيام بلاطوبأ لاو ىلا ارعالانبا

 - ةعسهث #8 هس

 ةماعلا لوقوىربن.الاق نينا فاولملاو ملسبقو 'لراعلاة قوبل لبقو

 م 9ةود- طم دواس هس هو 2 مهمه مود

 هيلطأريعبلا تءلطونا ارطفلاب ىلا ىلابلاو ل هادا يره ا
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 ايا هاج رد كى قطب ناليلَط يعاود نموغملاىلملاو مسالا“ الط وي

 للا كزاَو ذو ىلا لالا لج ر ديدي ىذلالبحلاالطلاو ىلطلا هيدشيام مساوامايا دنا

 لاق هرااوخرلا اذا و دئولا ىلا لطلالجر دش ىذلا طا ةولالاو وأطل او 8

 دقو علاق راو 7 نافاس ادام عن تاليا طل اوهىناعللا

 اطيح طق ةولطلاو هللا أطلاق ٍ نرد ءىربنبا ىو هددت أطلال

 لاك اضيبأةالطلا لاق + وقلق هْيلْج فال هتأسو طوريَلا# :رحنالاقو

 لب ىرعاهسؤر لءجاذا هدب رمبملا قيرتيكساا ثالوق قد ءطو رمل أي و مدعوم هوم
 ةقرخاشي أتي يععواطا و ىطلاو للا مال الاقو اهشبداىأ كتل 2 ”هتلطالايو



 ةمعلاب اذكهوه جبد هلوق

 هال مالا قءاذاو

 0 (قط) ٠ ءايلاو واولافرخ « ءاطلالضف أ

 3 لاق ا ءاييلع[ةطامر م قلاةوامط ا ذكص ورمل لوح ىتلاكرادلا ةوافطلا اوبال افو

 | ٌقيقرلا تدلاةودَطلاو ملا نودي لجو * لس 3 الواط « جالا
 / | س هس همم م هوس

 | ورع رمرفقاطلاو نالمع سف نم "جةوافطلاو هنمأيشىأ عسر َرلاَن َنمكواعطانَص لاقي و

 ظ بيؤذوأ لاق م فتاوي نسبا

 لياووراطقنمدهعدهباَمع < لاري ىلا َلَلَط ٌلاطْنَأ

 لقال سن عاشو 0 هين امراذلا ىون انطق

 . [أ وذو هرعشفاذكر هدول فاعور لنا فورد باكير اوهو لمعلا
 دق همدوكو

 3 ْ اجلس وهلطمتا لس ىلا رمد قونيتسوحلاءنابج شيد اطال ةيح نسل

 0 | هرظ ىلعنادوسأناطحمل ىذا نيَسسفطلاوذل قو رتبألاو نسفطلا اًداوأتفاشيدس كاىو

 ا وُ مسوعيلع قا لصوبلاثيدحفو ز:بااهالخب الثني تكيناب او

 هص ا 9

 هوُح نم نتصور رول ىلع نيل نيا بعمر يمال لاق ريما لاو نتي اذ اًدْناَلا

 رعاشلالاه ةيفطَناَدْوعَم نيفين اا يتسر رو نانا مهول

 000 و

 قالا يكرم علا لذتأك .« ارد م
 نادوسان اح لاف ةدسما,أ نا ىربنبا ىتحو هرواجتام ساب والا ةسدقو .قطلا تاودعأ

 مت دم ءوص م

 | ىأاًمطلاق 5 اًهَطموَعلا بَسَراماذادبع 3 يبا ارعالاننادشنأو نار ملاك ةزجنبانأو

 ْ هتيلطرعشلا فءاجدقو مطل [لطءريةوءاتهلاىشلا ىل ّط )ل ميلان نتاذا له ار

 ي راَدلا نيكس م لاق هأبا

 لاَطَنارطَتلاوَت ٌلااهالط ُلاَحَييدقوْلاَ نع

 بيؤذوألاق هالّطك هِالَط

 هايم 0000 لك بعلاب لاعب برسو

 ءالطلاو“ انهلا ةالطلاو «ريعلابللشيرنو 5 بي ؤذىلأتس ىورو تو ب كطادسقو

 تلت ىلع بتي هبتيلطاو الطوغو نلبس هيَتيَلَطام ٌلكو ثار طقلا

 هانا تح ديلا مص نيل ءام“الطلاو ءانهلا اوهولد "لا ءالطب هشبل مالطلاو
 مر ب

 2 6# ساء

 ءالطلاابجنأالا وماني حت كايد ريالطلار ع ىعيبرعلا سهو جصيملا مهلا ةيوسلو

 لئقدارأ نيحرْذْتلِل صَرتألا نيد مبع لاق ام
- 

 يه
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 5 (انط) ءابلاو داولا فرح « ءاطلالصف 1

 موالقغلالهأ لاما حراش ريغاذ هوىرهزالا لاك نايدووبلا فران ب عكو بطش

 رسلان تيم ادهاجيوءاطع روبعشلالاف و ها نودنما.هوعاطأ د ةفامسهّرمأ اوعسا اذا |

 نان ودرب كافت لامادحاوةوكيذق لالّسلا فس أر لكون هاكللاو ناطيسنلاتوغاطلاو 1

 اور ةكس نيذاولا هتان ب نوكيدتو اورخكبنأاورحأدقو توخاطلا ىلا ا

 لع سنجمنال عمم توٌغاطلا ءريأ امنا ثلا لاق حت متورط وغاطلا معا

 د اوتوغالا قاسكلا لا 5 ءاسنلاتاروع ىلعا ورمل نيل فالاوث امل وتاج ا
 92ه

 نأتوغاطلا اوم مدح ني ذإاوىلاتعت لاق لوي ورك ديك لثموه تيكسلا نبا لاو عاجو

 لافو سنالاوَّنلساَن منوكتوغاطلاو مانضالا وكي ٌثتوغاطلا شةخالا لاهو .اهوددعت

 دويل ار .ئر تبل ايلارعالا نبا نيطايشلا نمنوكيو مانصالا نمو كسصو توغاطلار نوش

 ه2 و هو هم و

 نبى تيحلاو » فرألاب ب عك ٌثوغاطلا ساسبعنب ا لاقو قياستتلا ا ٌتَوغاطلاو

 رح ”الاىفو ىئاوطلاالو كت ااوقلكتال ثيدحلا قو ٌتيغاوُطتوغادطلا عمجبو نيكل

 هذ فهةئفو اهيربعو ماسلا نمو ديب اواك ام ىهوتيغاط ع مب ىئاوطلاق تيغاوطلامالو

 7 ةعا داللملا عملو 0 2

 كلا قسوم دوكبننو دلال تا نيا

 هالي شارتاوعلا دوغاط ميتال اوكاف مه 45 راكسصو ضو واسع مه ردو واح

 ثعللا مودم غال هر وح ورانا ناوي ال ْ

 ه »6

 ىذلا ةيغاَطلا ارهثلافو لالا مكتسملاقجسألاٌةيغاطلا ليفث نا --

 ا و ذ هد ء و 7ءوس

 ملا قوام (انن) قرفالو جرعمسب المهرهقب و سانئلالك اق ااملاسال ظ

 ءءء 107 - هاما

 ةبنعهتيعتاك لاق لاجدلارك ذدنأث د 5 لاق و نسر والا ور هاوقطو ار ةطوقل

 كح نعتح -رندق لاهم بّنعلا نمةسفاطلا لاّةف» ريس نع ساسيعل اونأ لكس و ٌةيقاط

 1 0 ا 2 9 هس ا 2 1 هع | علل

 0 ىلعةيقاطلا بن اهيدا ارآلمقو تعفن :راوترهظو تأدنف بلا نماهنا و

 هما - وهم 5و 5-8

 ىلع ع ىو امو ءاملاس أر ىفءرهظيوول ينال هسلا نمىفاطلا هثمو اهب هنيع بست

 اعلا لاه لامتراوملا
 مط ليقاملا هع دَتَناو 98 ارلُطَح ساخدلا ةقتاذا

 ةوةدقو

 اهدسوو للاب ةلاديَر نماءنطامةوانفطلاو دست شاو ضرالا ىلع خانوا

 يناثلا لوتؤلالاو موةوامطلا انمدوخأمىواقطلا» ءارفلار رمقلاو سعشلاةّرادمضلا,وانطلاو

 ١  3منع عساتلا برعلاناسأ (



 ْ كح ' 3 دارا فرن * هابل لصف م

 م و2

 ش 8 5 شابا ذ زمور 21 نير هلال ضحوا 0 نفط 00 ةايغط

 كذهلاذئاع أنا
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 طشانلا يللا عمايشطو "5 هن ضيوماعّتلاالاو

 ١ لوقىربنالاك نورتي مغشلاو هو جتفلاايغط بلعت لاهو مذلاءايْعط ىجمصال الاف

 -- مو

 ْ 1 ىوقت وىورش وَ اوا واباء تلق تام ا اك ىلعف نالطاغ باعت 24 ]وق ةوريمعأا اوه ىءدالا

 هلع وو مس

 0 .الولاق ىرتسكزك اافطق عج كاذكن تقتو ترش نمامدو

 تولعوتوندن او ايلع اوامدلا او ءاباهيفواولا بابو داولا نمت اذا هال

 هةموو و و سوم ه5 و هس

 0008 عوج ةدعاسلاو لولا ىلع ليقول. ما نملاعلا حسم ةيغطلاوةقعاسلاةيغاطلاو
 و سو يرو

 بفخاط كاكا د ةيفطببوبسلااهل فيهلاَبَص
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 1 ا افصل يطل !ليقو وفل عمت ناكر است الامل ابياع تي المتابع أب هلوق
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 لسه فلمب أقدام دشنأو همن 0 لكن مهلا ديزوبأ لاكو * ءاسلملا

 1 طلبو ل بلبن م ةيحانلاةبْطلاو لَ يشل م جررإدا يار عيدا

 س7 بو ”- يدور وو' )»و 2-و

 سنا ةئبال ل ةىبارعالا نبا لاقو يوبكم رتاهن "سلات هىأسرتلا بنا بكي

 اهنأ ىأ نايغللا تدار أنوكتن مف دوال هده ءاطتلا# لد كلاب ءدئامام
 تمو مردود

 ديل اولا ىلع عقب تو غاطلاو ىلا النيرب طوتمك !!تضصنوكت نمو اهيحاص يف
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 اهلبقوةوتفمىهو علا لبقءابلا تمّدق 10عام أس هلو تاولاور ذا وعمار

 ١ هى ماهر

 ريسغةتوهالو ّىط نمد وأو هن تومال نو ىلا جنا ووالو انقلبت

 تمد توف ىلع توأم توُغاطنُ 500 توي هلا توب حرلال نانا 1

 0 اراها الا تيم تون هنووت رشات ىلع قا نتن غلا لبقالا

 ةدئازاه آم توُعاَطلا ثءالا لافت َّت ”وُعاَطلا وتبحلابن دونم مودلات هلو هلوقو ثوغاط را صقاهايقام

 1 ا ا 04 وة 0

 ليقو توما تبلور هقلانود ندوب 7 يمنا لاب ىعطن ههةد-ثم ىهو

 0-53 وغاطلاو ب يحارب فَلا ضعي لق و ناتو ع 206 وُ اولا وثبملا

 ىتطخا



 را

 30 '(ىتط) ءايلاوواولافرح « ءاطلالطق "©

 2 0 قد. هم 2 هم اس ورع ع سوم ر# ىثءو مدع

 هيب ادد ذلذنم لقث 4 صرعو مدل لك أن ةتريسغت تييسطوأ سلط بدين كيا (ىشإ)

 0007 2 طر 7 كنوع

 طير ا عي هراتع ىتحنبللا ب رشايسطاسطو زمهلماذيأوهوُكلذلاَهَر 3
 8. و و 5

 نايبصلا أ ةشطلا لاقي و اًقيعضناك اذا يسطر يغصتوُة شط ل ربار ءالارداو فو 3

 هدوم َِ ه-كوك

 اذااعطوريغ دعامتاذا عطا ارعالا بأ نع ىرهزالا ىدح ((اعط) وشطمو وتطل

 ىرهزالا ( ىفط الة عاطلا" اًعطالا نا ارعالا بالاك لالالا ىنعجىاطلاورعونأ ف
”<" 

 3 00 9مم ., و ه2

 ىوغطا ام الاو تمغطو توَعط لعفلاو لدم ةلاءىوغطلاوم_فهغلن اوغاطلاونارغطلا ثيالا

 ه2 مضمدام هو هد نوم + ةماج

 بهو ثيدح فو فك لا ىفالغعو عفتراوردقت ارواحانايغطوغطد وايغط طن طه دس نا

 شاد 4 م هل'دف د

 4لكيالامىلا نمش صحب لا ىلعهبحاصل مكي نائاذانخ صل

 غاطتايسعلا منوال و لامير ىطءنالو هنود نم ىلغدن حرم. و

 هل موس 9 دوو ىو وو 7و <

 ا هلا لاهو م ىلعف ىوغطوترغظك اوغطئطأووغطأ توغطمديسنبا
 هم 27 2 ةمق

 تان الا سفر لكشأ ىوغلا الإ نار هامسهو ايان دارا اهاوغطدوم تدك

 اكاوُعْط لص جالا لاو 0 *اهندزخا ةومانعمهلن دج ات أمها اوعدرخ او لاق ارتالأ كاذارتباف

 ل اوقتةقصلا 53 مسالا نيل اهآو مسالا فكادبأايل |تاوذنمتناك اذا ىلغَتو اهانعط

 ليزنتلا فو ةقصدنالا رم أرمااولاقو تيقن مودل هو تفك نمو هانغاو ىَوُهَتلا ىل 8م
 زعهلوقو ابغاه ىأ لاب (ءاغّطأو لم قع 8 نوم مما 3 فرش زعلا

 77989 و2 2 هود و معو

 لاقو ةيفاعلاو ةَيقاعلاك مس امس منايفطةيغاطلا باج رلاةلاك ةيغاطلاب اوك هاف دوامأةلجو
 5 هو

 ةيغاطلاب اوكلشأليقو باذعلاةبيصبىأ ةضادلا اوكلعال يقو ةعص موقعا تيل

 دشنأو ٌرفكلاو يلااغطا اركب وألاقو ممتاز أ

 ثيالب م معهقتاًباذع سيلف +4 منهل الضو هانةلاو كلنا

 قرا يش :لكلءالعو ع 3 رار هااوءاملا قلو توهمعي م لم هد و ىلاعت لاقو

 رفا قلبو :هتاومأ دنا رصلائطو 35 تقال نلت املا قَطاحلاَ ازيزعلا لب زتلافو

 ٍح ونموق ىلءءامملا قطاع ىف ٌىطدقفردتل ناب ئكو 0 انهءاساذالمستلا قطو ْغِسَت

 قات عمسداونلا فز ةسلده وصى نال سررت و دو + ىلءةصيصلا تقطاكو

 مو -

 لاَ ىل ارعالاننإ م بقبلا تعطو م-هتوصكأ مييعو) مسيهطوموقلا



 ليقأاذاىرطيىرطوهلوق
 ىضركس وماقل !ىفدطمض

 رك بيدههتل اويلمكتلافو
 هأ

 . أناقيو هيفبذكلاو جدلا فدا رواححمار امالاو للا قباقاناكزأاو معرفكو مهكرش

 ظ ل ءايلاو واولا فرج « .ءاطلالصف 37 ٠

 و 3

 ١ ا قاب والعار هاواةفبف يلا جودت م كلذو 000

 هو و 5

 دو

 ددحاذاى رطماو تلازم أذا كرد ّ هلا ىرطلاور رقم ىأ هسفتافاك ةرطمنالف
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 1 أ رورو ىروطوىاروطو ىزاط جر لاقي درعوبأ اذا ىرطي ىرطو لبق اذا ىرطن ىرطو

 ةيناو ورطأ“ د :لكل لاق وديع ناكم نمن دأب نيذلا مهوءارطلا ءا ,رغال لاقيو بي رغك ًارورمطو
 - 2# مس 2-6

 ورم ج ارطملاو ماعلا ىرط كلذكو صلو طالخ أب هنَقَبنطلا ى ار تاندشلا دوب
 1 هي مو ظهع 4 يه« وةردو

 بوثلاتنرطو هاو أر نعوأ يطب 2 ذا ةارطمةولأ الللاقيروصنمونأ لاق بيطلا

 ى هد
 يرانا اة 56 4 وقار ءارلطا ل سعلا تير طاديزونأ هيو رطَ

 22ه -و 3 و

يرب رطملا لثمهت ديرما رطل انوملاتاذكو داو 0
 2 أرعنباشيدح فو ه

 ا ز) هموم

 : 2 ٠ | روفاعاو لذلك عرغ بيل نال اهم 2 رطل اودوعلا 7 الان رمح سياك هلأ
1 

 ا

 ها و وس هب

 رمش لاق هيشحالةيسرافلاب هللاقيو ماعطلا نب رضتم بهل ل ثمئزمهلا كيةيرطالاو

 15 0 دحاوةلب سيل ماشلا لعد ماقطوه ثلا لاو 0 ا يك 00 126 م 0

 | باوضلاوهاهرسكو روصندوآ لاف ةسيناننزوةيرطالوقيف كيلا 0 سرا

 ' لان ىراط مدعو ورط دوسان كاع وا واهشلأ هديسنب لاق مهدنع ٌنْطاههفو

 ورعولأ هذولا لجل كرو ية كا ذنافةرسسكلا هئلقتام ىلا ُتتْبالو

 سس همض م»م سد -

 رولا وعام ىرذأالءاطلابىرورط ارهثشلاقو ءاريرطا كرو رطا ل يق لجن رلا نايم اذا

 | ملاذا للان طب قرط لاق هنأ ىارعالا نب انءسايعلاوبىوردقوروطنمونألاعت ءاظلابىدذع

 | هديسّئبالاق وّيَيطلا نايرطااو رعثلافاءالقلا ىرورظا تاوصلاور سرا نيام

 نالعف ىلعءايلاَددشما راند دوةعب باك حسن ضعب ىف عقولاق هيلعلكويقذلا نان املا

 ىفو ايلاف ف#اراادت شم نأ زقلا لا للا معنا ف رفوو نار اونا سلا

 ىلعاسلاج نا زطصلءاديدق لك 0 نمدلأل ورأت لاق ةماما ىلأ ن «ثدد_ملا

 وه ثيكسلا الاف َتيرطلا سانا« بسن ىذلانايَ لارج ءا ارغلالاق رش لاف هيمدق

 © لا "لف 5 2و

 ىرارسل اوَقاضلاو يرابلا لثم١اي !اهفْسدْد قوس هاب يلعلكؤي ىلا نير لا

 (ىدط)
- 



 مب 1 (ارط)  ءايلاو واولافرخ « .ءاطلا لصف

 اداسق تب توكيالتزل عانق _نلإ لل 0 لارا اه ., ةناصسلا ىراودق 1

 ىريوا داو للا ليلا حاملا فز وود يللا خاطماللنو

 - همعدوع د

 سوو 6< - 2 07

 سلمك اهيفزيعلارصملام #23 00 "لملف

 املاق .قترملا] ”رملا مق :رلاباصسلا دا فاشطلا وءاهطلاوءانطلاو لرد باحات
 تي يي

 « انطوان هبل ىلعو ءانط أش س ا :ّلكو ةءاشطهندحاودلظو باد ىأءانطءامسلا

 ةانطهبلق ىلع كد ”نللطا ذا خلو و 3: ىنا لام ولاقن 0ر0

 ثردحلاىفو معلا وللا يلوا لصأ 0 وما شغولقنءاخطلا لح نمسا لك ألف

 امىنايغللا ةةيعلا اصلا طلال نقلا تس نب اشم راما انط,باقلنا

 نمةءاهطلا ودءاشطلا بد ذهتلا رووا لثموهو لاق باخ نم ةىثاعأم كشط اا

 د 0 ني .وموتعطل!اهللاقب ود 4 510 هم 9 هرقل 01 اةردنس تعلق

 مه ءال ءايفطةملكب :نالفملك ون دومشطا 1 عجل وقلة شطلاو ١ ءاهطلاوءانطلا ىلع عمد و

 000 «..تاكاماهسفاشاو لا ل ملا سا لالا نع رت ٌدامفةيخاطو

 ةدطاو نموا موه لان و ٌةعدق تبان كادي داطتداءىرف ولا (ىدط) مالسلاوةالصاا

 سوو شو <

 تا ابا 2 همن يسال ىاطقلا لاق

 فاالانسةكب ىواولا ارطلا
 حب وادي ناكم: 0 لا 4 ازال ةدابلاوبنانلا نفلؤاتما ىداتعاامكأ

 ءايلابىرثلا عممانمسراسغاو / 00 0 ( بم

 || نمد م رطل اليقو شرالا"“ هليجرغن ههيلع ثاك امل ىرطلاف ىرااوكرآل ا
 هأ ةسئامملل

 ه- 0

 وه مد رق »)ل ه2

 مو ئوتلاؤئرطلا مرتك ١ 1 مهلاق يال علب

 © ديشت“ وك

 لعزوخ لولد فو هانطاومداك-<ى مال قا نمي لك ةماكلا هذ هارت

 يي أئرطئنو ارطا ارهتاوةرعا لب وتنازل ع ارا ليي نم سيلا ضرالا هيو

 يه - هَ

 هديسنباىبار ءالان ان زوم همر ىرطمدوَعرطوملارطبرطقلاقو 71 اراقلا نيب ضع

 1 رطدل هجم رع و عفةاصح لهدا ارو ةماَرطوءارطوةوارط ىرطو ورطإب ثلا ةرط

 نلعتدشنا

 اذكه مصشلاه ل ااذيهلوق 0 !مدشلابو لاانيانق ١ آوادهان لع 3 لمعلل ىدطا رطل انيهاطا تلق
 قءابلا ةداعاب ل وصالاق 0 8 9

 ها مهلا سلاح دماذااثالثن الف ءرطأو ه.لعءانثلا نا خلى زمهلافمدةتدقو



 درهن أك ىجمدالا لاق هلوق

 ىاذ_كهفيفخملاب هلوق

 تاقٍبيذهتلاةرابعولصالا
 ضراع(ءارغلا ىعي) هناك

 ىبمدالا لافاممالكلا اذهب

 ها فيفقلااعطى

 علب

 الولف يسلط: لتماولاودق مهنأ ىلعاهانيواهاممي وع ملتزما بج مااا تنزف
 0 ريض لتي مسهلوت لعب هناتلاهالت اذارملاو ىلاعت هلوق نماهالت لامأ ١ 1 تفي انأ

 ا رك اكل 2و هم

 ١ ديزوأ انسطواوعطاهاسط دقو ةهطعةعطموةيحاط لآ نمومدس نبا ةهطعةومطم لو

5 00 

 ش ٌردماىأ هنماظان ريضدن ريضو مطضاوهرةيحاطو يس وولس 0007 كيعلا تنل لاقت

 موني مل مب هور 2 ٠

 يطل اا و كلذ 0 هبشهذا ن0 هياط و

 2و 8408 و 7 01

 : ا لينا و ضرالا فمنذ 1 نما يأ ىيثأاملاتب و ا

 وو

 ' "يت رولا مىجا وطلاةمودْاو لاَدرلا سانلا نم ىعطلاو صرالا نم سلا

 0 ىلع يانا يطل ”نلدملاو انمى يلم تأ ارضرالايقزاللا ىلا ل«ثنبا يعل

 ْ برضا ]لس رش ذادصو أ هنع ورايق مسالا لاو امشرَتفا دق ضرالا هو

 ىقلار ددلدشدنأو امالي ضرالا ىلع

 . مصرع َكيلع حالا سلام * ىابلءاوّلوَقلاٌكيلع صو
20 

 هياأتل يق هنمو «م ضرع فافضلا جاطر كسعل# لاقو َدَمماىأاهنماسطَدب رشدي 7 ال - د -
 « -و --# مهد هو

 0 هدم لك قهيهذ ىأهملق
«. 

 و م 0 0 سس بءهدسو

 بيشمناح 0 ابغا اديعب * بو دورطتاس+اىفّبلق ٌكاعَط

 و
 ىاالازهامإو *الخاتلضرالا لاعبا دل هلع دما سل ءلط تبر ء| ارفلالاك

 ديد قاب ذلكم يأبل ف قيرعموا وماذا ضرالاىلاٌسجرلاى طظدألو ابق

 ٌدَماذااهطو كلاهلا حئاطلاو م 2 قاطلاو فيفا ملوقّدرهن كى مدالا لاق

 دما جاطلاو احاطبلا مطمن ى عطف هع ل0 ومطو ٌتاءاذامطو يذلا

 اطل رمقلاوال هنيه ف برعلا ٌضعبلاك : فرم ىأحاطسرفو تعيبطشاىأتيملو

 للا ع عضوم ل لاو عفترملاىأ

 لسالسلاهنعنةىراسأ كيك 5 هناكى ملا عار, ىصذ َدْدأَف
 9و د ل م

 ياها :يدللاو مطأ اونطوا كركي ان لخط ) كلذ نمدزالا نم نط ون اةيحاطو
 مه» )م7 و هور وا و و, رس وك

 ةلطلا ديد ش هاشم ةهليلو للا عاركصن ءةروطلاوةيغطلاو ةااس اود "هلو ةقدق ةرلا

 دو



 موي 3 (امط) . ءابلاو واولافرح « ءاطاالصف

 #لع اه - هد ةؤوص لا

 بلعباس أ # هعبنأة يبطي و هللا كيل

 هاوس ا
 ىنوعديةمرلاوذلوقيىرهوللا لاق هاعداذا هيب ] وةومطتةابطو ىلدوقي ىافوبطن ىؤربو :

 سم لسد هوا مو. هم

 قف وااو طايع صمت ارعب : نلانبا ثددخ ىو هلعَمفا ىلع دابطا كلذ كو لاك. افونهللا

 هيلامقرتم و هاعداذا هسّطي دو ةومطر هابط لاقت هما رقؤس الا ب وأقىلا بيك ىأهلدنأم ا

 ىلطلاو قيال اًئاَطلاو تعدو ءاط ١ تياتف نما هيي ابطاو هسا هراتْخاو

 رفاحلاتاوداوه ل قو عابس اورذامساوفالقلاو قا نمل فلا عْرَصلا تاس ناو

 ا عابسللاقي ىعضالا ءاط أ كاذّلك نم 9 واهربسغل ع راو ةأرلا ىذا بلا

 م

 ىطلاوب» ذهتلا فأل_تو ات 6 اولاق اهنا تاوذوءانطأ أولم

0 

 اناضَصلا ثيدسحىفو 0 طالق كلا لثم هل عرششالاو ؟لكو عرضلا"ابطأٌن مد حاولا

 ا ل عورضلا ةعوطتملاىأ هّؤابطأةَلَطصلالو
 م .-

 ةيَدُعلا ىذْتيدح فو عرضو فا فللطأ او قطا تاو ولا عياكةيلأ عاتق 301
5 

 م ا

 ىلا ليسلا لب دقناممع ردح فو نيمبطلا مازاًرواجللا فو ا ىط هيدي دانك

 ىهتناادام ازيللانال ىَذالاورَشلاَدَحر واح ىفةقلابملا نع ناك اذهل نيبيلا ماَرط ارواح

 هو

 05 1 ل نامت هرواجاذا فيك ذهتاءاغد هيأ ىلا ىبهتت ادقفنيربطلاىا

 لاقفهمشتلا
 5 ه- هم -ه< وم

 ءامطالات تضافٌتاحما ذاق 5 هدا ابو ةرثل
2 

 9-2 50 2 خذ

 م : ا تهاره رانا هلابقو هلا اذااثالفنال_فوُمب ىطأ لاقي و بي عأ ىلطفخو

 ٌصئااذاءاوبط ةاشلاك ىالكلا دايز يأن ع قكو ةنملا ىحو هللا ن لانة وَ

 اهالعأىااهلصأن 1 وشقماقلا وضومسأ رص ةمثطلا 0 الاطو ضرالاَوفاهالخ

 ا طاب لل ةرب , واهلوراغصاهةروؤاهترول بلاغاوكوش :
 هطسش اوكَط وا وسط هاَسط (اط) راغصلات ابنا نُطلاو لد لاَبعلاذا اًطفارعالا نبا

 اًظناتغل:فو ططلاوهووحد اكوا ىرهزالا اضيأهط اص ه يسلب ءىثلا ىتطو

 اهاسظءارهغلا لاك اهاطامو ضرال اوزن زعل لو زنتلا فو امنا حاطلاو سي ىجطوومطت

 انا توم تونا را رداع 1 ا

 واولاتاوّذ نمت ناك ناوتللامالاناهيعط قاسكلا ةءارقامأو هديسن لاق ' هتطسىأهبوحَد

 لصالاىفا دكه ت احتمل وق

 ما اند دمعملا



 لالا ىفاذكعىدفملا هلوق

 بيذّمااىفو هيلعدمتعملا

 ةمقلالاذلا و:فاقلاكذقملا

 ها ررحو

 0 . ايلاو را 35 .ءاطلا لصف ءعى

 كوضبر-ءلا ضعي لاقو انيلا ىوأانيلاىوضر تامىأنالفىلاتيوضلاقي و تيوأنم
 و 000 000000 0 هوك ا

0 - 

 د -*و

نم كوع هبااعيظوال الاقداحف
رب دوش 

 ا س

 »مم و
 ايل

 : ١ 9 ةعاسكأ5 | يدع رخو لوسيا وقد ةذفلا هبكنْبَر فلا
 1 2 1 ا

 درر لاق ةاوَسَبلا مس

 رم مزاهل داو تراصف #2 امير رتاطب تنهش

 امتاكاه واهب رون لب بيذهلا فو دولا جور لبق ةقانلا ايت نميرنحناوَصلاو

 0 ةلموح قضت رغاشلا لاك لوبان
 ست ه ا ه

 ترقد لك زرنالو 5 0

2 
 هم 0 ا

 ىءىواضىواضلا بسن م #4 ىبوم ارم جس اد
 00 -- م سم

 لعشر ةاذكىرشولا لاك هاج اةامطا لمت املا (اط) ٍق ( 0 ملامطلا نسخ

 1 | ةطلا نمتيواقمت " الاوت ةعاطلا لثة اطلار الالاف ىزبْننا لاق نسلق دعس

 : انا املا هيولاخ نبا لاقو ةمشما عم ىذا لو نواس نياق م

 حاملا لاق يملا ىوْوطو ىو لام. وطرادلاامو

 لابي ذاكَ #3 قوطاَهب سلو

 000 اا اذه هسدأ ةرمهل (لعواولا دقت هلندأ ل عفو كرب لاف

 رلوقينوي |( 00 مقل الاب اا اذهنتنوكي

 "يا

 0 6 4-20 0 527 ومع

 دقني ال يطارد دال ءطو هنفرص م ءةدنبط

 هيا وا تالا هني و ىئابهيالىأ 5 ىدَقملا ملا يبطي « رعاشل !لاههنءدابط

 و « 7 ةةوسس

 ةم رلاكذتسدشنأ او ىنايعللا ع نع تدق هئئبط لب قواةيطل* اهدهيوعد ل. قوهنو وعد



 5 .(اوض) ءايلاو واولافرح « داضلال مف

 ه و 1

 تعطق ىذلا نسُهلاَقاستأ ديرياهتأ اهبأ 5 هلوقو د او 0 ماسلا امهخبي ١

 ناويمحلا عاونأن م نابل وبغئالنكو ىواَضْمالغو هقاساهمأو ْن سهل اهوبأ ه نم

 2 9و و

 اونرتغاثيدلاىفو : رمل الذكو ىواَحأو هلداو لج زائوشأو ءاوْضأامىردأامو

 ه7 7ر د د اه د 4

 ا رك هانعمل ليقو ملأ كوادر الباسل دال اووى ووصل
2 

 ا

 ىوضأو فض بْن رسل ادلوو ىوقأو بخ ةسيرقلادآو نافبئارسقلا تود بئارسقلا ف

 رعاشلا ل وفمنيو
 د دامو هم مه امم اع 2 100000

 بنا يا 2# 0.0 0

 00 !١لاق همر لمجرد رصدت فاتيشاول ١ جمر

 هم ها ل لع و ع 22 8-2 ءومم 1 2 سا

 ايواضْت داو تام دل ا.يصاهمقلأ هدبلا # اممباصأدقديسع اذ

 هدرز #و هور 0 2 0 هددوع هع -

 امهعماق رخودبلاكه يتءاف عاش هر مهول الا يعتا رعاشلالاقو

 هيَ رقاب رقاب ملا الهتدو واد اولا“ انصح اَضدالوأ امانى اووضلال دوو

 2: خ12 25 صاوسصو 22 6

 اذال لوماخ ىلع والاف وىواضلا اردصم ا وس[ ره دزالا ان اواض قلي داولا ناف

 خالانييدا اوبىدلا وهوو واض وهف كو رسكلانىوش وضع و م1
 25 -وس م موج 0200

 ادد_شمءاحلاةفى :داضلا نع 200 و هم ءرلاىذَتسي دي 3 و م .رخ ىو بو تخالاو

 هدأ
 ىواَضِاكّئأءارفاان ءءاسلاك و هل هواض ةيراجو وه :واضهيفو ل ةب واضلا نيب ىواض ل جدلا

 ِى وي كوار ازهلا نموا !نميرعلا لوقتولاغ ت توك المو رع
 ام

 ناكاذا واض جرو وصلا هدو هرم توضأو فار ءالازبا ان عَضَح رخئذلا اوه

 ىداو اادخ اوس ارعالانسالاكو واسلوب نلوم ىمصالا لاو ٌصراَخاو ارجل

 1 --ك-# ع8م5 هر وو هزو رهمو مهو ه2 ه.

 اعاد هنيرملا 1و بكج اوغض أدام راحوا رواعرواوخا ادخاووك

 ءدر ©# ده يأ م ص

 تيوأاذايوض ىوضأ خاليا يو 55 اذيومضنا نو ضوايضهيلإ ىوضو فأر ءالا نان ع

 صاع "تق م ل ا هدد

 قراولاسعأ ثواسلا هيلا ىوضنينح مو دكلاوألا ةينقن نم طيغاملس د دا ىفو تمعفتاوهنلا

 0 سموم  ءس م و 2

 انان' ًادريخ انملا ىوضو انوضواي د ريش هذمىلاكوضو ماوضاو هلا ءاوضالاتي ومللاىوضنا

 2ءاهع مه 2 و

 ةيوأالك انيلاكوأىأ ةيوضلا دا ننلا لجرلاىوضلاقيرجر ربنا قراطلاىواضلاو المل

 ( رمع عساتلا برعلا نام 5ك4)

 نصغلا قاس نأديرب هلوق
 لوصالا ىف ةرامعل اهدهؤملا

 ها اهطانيدبأب ىلا

 لصالا ىفادكف فارقلا هلوق

 ساسالاو ييذهتلاو دّقعملا

 فئارغلاةدردامىانل مدقتوأ||

 هدا انه

 رواعرب واوعلا دحاوهلوق

 اند ىلا لل اودالا قاذكه

 رب واوعلا نس وماقلا فو

 هاررحو نامركراوع عج



 ءايلاو واولا فرح #* داضاا لصق ؟عع

 / | هريغلاقو اروصقمايمضا انوكيناىضتقياذ_هولاق ثمطتال تلا ى موءاهلاوءات انمامهسو

 لا ىلا شرالادوسقماّي اد اهلىدثالو ضرحتالىتلا ل بقو ده ىلاءاسنل نم او مدلا
 ع ى-89 كادع 6

 1 وةرجل اديدشرج اهفلعو وَلا يثكى هوُهفلعو همر ىهاَضعر ممول بقو ُتد |

 ايتلاننربا امص دحاوىرب نب الاقو رص دود ءايبصااىره وذا رهملا رول

0 

 ع فيعض لوْ اذو هوس فثحاواممنيولابنالمروهقمزو معلا نزو

 ف .٠

 5 0 تمت ايودو املا نإ ىراذان الف ىبش أ لاقيو لاب اوُديدوألاايَْمو

 0 | مانا ما خذنآ تح زينبا ءاهتشأعس .هكباو هامل ةكَروَمصلاورسعوبأبيذسهتلا
5 8 

 نال لاقي ةعباتملاةاهاضملا همس دلاخ هيسوقر لس تاع عومالا هيرضيلو

 مهم

لاةشأ ثيدحلا فو هعاتيىأانالف هاَشب
ا ٌقلَحَتوُهاضين يلا ةمايقلا موياباذ كس ان

 1 هلل

 ا

 1 ا َتيهاَصِسهكل ارسجعل وق عمكاذك و َّس 5 ولا ةرأىا تدق اسوم وضراعُيىأ

 ىلذهلا لاق عضوم”اهشر اًمماشو اًمضراعىأ ديدوولا
 مع م هج ةد<و < 9و2

 ىلئاَبَْسهديطعأ امو لع 5 نيب«! مشوذ نام كرم

 ٍ (رش) يؤول دودج د عمامألانوكل ل شره أانْسقو دي سال

 ٠ متو كأول ثعحاعم ى«ءالاوديزونأ ُةَسلْطاو توصل اةوةلاوُيَوَصا

 1 0 و0 اوىدسلا وصلا لاغوداسلا واو ةرشلا نا الا انفك
 5 لسيف وا 111 تا يولاو اعملو - سالو و لك ض رالا نمكوّلاو
 01 راثلاهيؤر 0 00 ىلسىنلاثيدح فو ككاو ةََْما تاوُصالا

 5 سوم
 ءاضوضل ارد قلو اوءاصو اهدوساس ونألاق ف واهل م#هانأ اذ امم وقاهف

 وه هم .- م ةدسهو ه ءوو دهموع

 ءاضوض مها تعصأ|او همصأ 5 انفع اع مهرصمااوعجا

 بلا ةهكيط3 مْ كو هداك ةيهمام دوَّصْنا ىدشنومتب الاف

 و !واولا نم او تيضو دو الباز وضوسلاش و ءاَضْوَصلاوهو سانلا ٌثوص
 هو دك د

 كوَضَقوَحْل رولا ىلا لة نمل قو ملحة قد ىوشلا ورك ةيهادةيضاوض
 ساتخ ا

 امهنم حدي نحت ديرلاوديزلا بديلا نصب ةمرلاوذ لاق
 مهموم ع. وخل - 1ع ع

 ارةعترفءاهتأاهبأ فاسو هن اهريضاالىوضااواهونأاهوخأ

 اموفصن



 (امذ) ءاملاو واولاف رح . « داضلا لصف .: 0 97

 نووباشي ىأ اورفكن يذلا لوقنوهاضر عم قدءاو:أ لاقو مماءاببًرتدت و توعا شيلول

 0 ا مسهل ءامأو هولاهامتاىأ 520 نممد_ة:نملوقاذ-همهاوقف :

 مس 7# وع اه م

 لاق هتان اي زملاو سلا نأ مهاوي قا نوهن بأ مابهرو مهرب أو اع

 نتي

 هه ومو

 و "كف ضيحمال لاى 7 ىدئاهارهظنال لا ىهو ياما مسهاوقنم هاقتسْاو

 07 دو ىس هءاد سوم د وو

 5 0 وو لاف تدي هدد نر مهلاا فاست ولا اهشل+ر
2 

 2 .ه< 262 9 001

 باك ناو الحف ع م( روب ًايهخاانوكت نازو< و لاق ءامالامذ هلا لأم غتديذ

 مو <

 ةدمهلا معنالو لاق ضببلا نه

 2 - مم +

 ىو ىهضتت مذ دقو مكمل ىلابمضلاوهلرظتالو لبيك اولا دقن لكلا ىاهاَرتا

 الراو عم 2 5 و به 1 -

 لمكتالو هايد: تدبالو ضيحتال ىلا ءاسسنلا ن نهءال عف ىلع ءامهضلاوأ. هعضلاهدي_سنءالاق

 ىهناذكس تنك ذاتي ليلا ابعاد تاس ودلال تلا لبقو

 هد” ه ء

 جدلا دا تب نيا لاقت لح ىهو ضيتالت اود يلا يما ضيا

6 

 نوكن وأ نوكنانأ 3 .عذةزمهىف قكساوًزاجأو ءا.يتاهانب قيواوتلا 008 ٠

 هئنالواسح قاقتلالا نمابعذمنا قبه هبه ةملكلا نوك 5 :اذهىلهفةئارلا ى هءايلا

 ا

 ىلا ىهتاربصلا ولاف ةزمسهل اوءايلانادز هر اها وأدب رتيهاضلاش لاق ل و

 هديسئبا لافزمهلابتاهاض نمل معقب توكيفلاق اهلى دنالىتلا ىف لسقو ضال
 95 هوس دو

 ى سا هنأالا ئةو ضعي دلو نس ىعمقاقتمالان مهمأايهدىذاا اذه ىح نب الاف

 و هد

 اذ همت ع هلا تأن لوني 0 رطو دو فاه رسمك .ليفوخافاا ليعفمالكلا
 ا

 طك يي هو د,

 ا 000 ويلا اناني بير اتاكاا

 او داو تالادنم لمرات ١

 َحااهاك قع الع 26 5 ةببحت ىراهلا ارم نسايم

 <” 2 5 ل م ءوم

 ملاةيراو ءاطولا فار ب 0 تصاقمت اهتيقيتماو عجل ىارلالاّقو

 دشنأو يكل ىهذ بحال اأو هى لى ايلا ةزحتب ىلع لاق
 5 هس - 8 مي 5

 ءامبضلاو ضيخحتال تا اواهأى دال البلو #2 داب رقاعو أيه «

 د هو ساكع

 ةايهضةأ صاورعولأ حو يالي ءاابأتسسفإ نمو اق لمكإلو عَبْتال تلا قوُدلا نم

 ًايهضلا هديسنب |لاق هلوق
 لوصأ اذ _؟هءايهضلاو
 قئذلاو اندم . ىلا ناسللا

 ناصتقالا اند - مكن اةضسأ

 ناف هرظناو ءاسخلا ىلع

 ًامهضل اهديس نيالاك هلوق

 همالك نماماىضتق ملا

 ىتلاةضسنلا ىف :تان'اهلعلو

 ها فنصلا اهنملةت

 لاقاهلىدثال ىتا!|ىههلوق
 مسنل افاذكو لان روكمف

 مكحلا ةرابعو انيردأب ىتلا
 َْق ولا اهل ىدثال ىتلا ىف

 امنالةأهاضملا عم نيذه
 ال امنأب لاح رلاتأهاضدق
 ال اهنأبمتأهاضاكض يت

 ها ملانوكمضلاقاهل ىد“



 صوحالا ْن فوع هلوق

 لصالا ىفاذكهى ةرفعلا

 صوخأالا نبا مكحلا فو
 ها هررحو ىدعملا

 ىناذ كه قا ثدح هلوق

 ثيحبيذهتلا فول دالا

 ىرفعملا صوجالا نب ىوعلاو هعمد وهل :مهتحيو ردصملاب هدمه, بهذي

 0-2 هو

 يا وللا 2  نيتاخولالا

 00 م وسلا لص لا نقرا ندلاو ا
 و

 لوز موق مهلوقكرد مهلا ٌئسو كد موقوئضل دلوقت برعلا ءارذلا سكن ربدق هنأن ل
 لافو ضرما ميلا وهو سة أس هاو نضل فار ءاابالد موصول دعو

 هسٌكْلاداعئضلا ىذك 5 لوّبلاداعىوعراذا

 3 أهيفىوتسا م لاش 00

000 

 : : 0 011 تف وت نونلاتردك ارامل لدم ”العملاو توملاو ركذملا

 "0 اقتبدملا فو م يشل مرش 0 ٍزاذاوضأد ساذج 0

 01 ليوان نموا رضوا عشانم ٌلاعتناودد دس الىأ أع ل

 قص نضلةأرماتنَضو ةاناعملاءاناضملاو ةاَنصأموقوُهِماَصة هاون اينَصنالعيدو نضل

 : : كاع هم ع و مل س9

 ااهداورثكا اذا فضتوونضاءأر ما تنضوريغلاقو ل ا

 7 م وو ا ل

 از ومهمداولاءن خااورعوبأ اهالوأ لك ذات انضو تضل تو ةيناضلا ىشو

 ْنَحلا لاق 210 السب نمفارع ألضتلاوألاك نضل ١لاقن ةيداونوأا 1 سس

 لوصألا هْئْضْط نذل لدا 7 2 :انباث ايمو

 ثيدحفو زمهالباهرسكوداضلا حتفيولاوْسضلاووْمْصلا ور عونأ دالوآلا ّيْضلا فار ءالانبا

 أ هتايحمل ىهلاقف تي رطضاو تأ! متاوهنأسي 20[ شب تسلم أ يبار ءأهلاقر عنا
 هم

1 

 0 ايام ما لاشباعذالوأ كى أْثنَب اوصلاو ىوراذكه ىناطااوىورهلا لاق كود

 ثيل (اهخ) يخل عامل ارمدكلاب ىنْضا او اهدالو ار ثك ىأ تاكو تك مدقو د ةمد 0

 5 9و و<-

 نالفو هدض هراعلق 2 املح رلا ترها و هيف ذاو نفاع ر ووش وش - اداء ماها

 لاق لكن ماوَرَفك نبذل لوك ُنوداضب ىلاعت هنئا لاك لد .5 ىلع هيكون ىأنالف ىهض

 ٌهيبرعلا ضعبو لاق ىرملاوتاللامسولولاورذك نيل لوق وراضي ىأ نوه هلا

0 



 11 (انض) هايلاو واولافرح « داضلال صف

 0 و مدد ديس و ةراعتتفاقف رمال وانا كم 3

 تا ٍِ 2 - و

 ع و يومان وساق و ر 00017 ّّت ا و :تاناوب
 م" 6

 م < -26© .ه

 ناكرشملادالوأ ن نع اهنعدقا يضر عئامل لاق ثي ذك الو اوك اساذا نوغاضتياناينصتيأ ّر
 ه<+ ومص هم 32 هم

 اذااوعضوغْساَعْسَو مهءاكب ادم هحا م يارا قب اق نعم ألو تشن

 اس موو 11-0 - 322 .٠

 تف هددلاو 6 5 ركب تاس ًاردنعةيرصلا هذهوغضتت كَم أيكلواوقهنمو جم

 فرع الزو هنو الام لدَإوااذافَضْماكاعَضو لونا يصور لا

 و 6
 واواهقل اودديسن, ١ لاق مسدلا ع ند عجارتتىأ ىئاضتةديرُأانهاجو داصلاراغصدلعاو هلئاق

 92 1 48# 0 و

 رثك اوذضو اوف_ضوغضد هلاماض [ا ىئ ع ص مدعو و 2 ص دوحوأ

 مولع 97ه و

 بي ٌوذوأ لاك را لا ردع َلاطورثك اوُهصواوْمَسوُمْصي فوصلاووعدلااًفَضو

 بيؤدىال اره لاهو كلذ ىف ىربْنبا هطلغو ل طخ الاى ردو اهمسنو
 ووم هس-

 لنا لان رفض عاو 4« هسارتّوصلار ءلافدهلا اذا
 76 دع

 وفضلاو * زر ربل ضال ,ة:فاضد 5 رعاشلا لا قاضْيتْدو فار هدام

 و ل اك د و 0 9: 4#

 رشدلاف عامك فانبو هقبام سلا 5 سرفو وفضي ن8 غويسلا

 ا - 2 م س2

 راذالا ىعك تعوفضيو 03 نات مَع واطي

 مك هوةيقاضُةعدو ثلا لعل فاضل سأرلا رشونكس أ رلا فاضل 1
 وء١-, ه0 :َ 5 1 .: يس هم

 وفض ءال اافض 9 ةعسا أ«ثيعنمت وفض قدس و م وصف و 1 ل ااهنميصةاوذض

 ىلارعالا نيادشنأ صاف
 هس 6م ه5 وس هم 9 هو

 رهف نعفرات ىديووفضي ٠ هرب نمهدأ ىدك ام امو

 5و ساد . 92د رول و ”ول 5 3 90ه

 نيو ام _دضو هرعت ريل حلت ١ الا برشتف ىلتعلوي تقرلا لذاتك

 بيذهلا (اةضإإ هامان هاو. ةضامهو دل نا اَفَّصلاو هئالُما نمّضافا ذاوُهض

 نعبلعت (ىمضإ) َكماذ ًالَسِبيذهتلا (الشإ) رك اذالجرلا تَص ىارعالاْنبا
 ادم ماضن ميواقم هن اكرودنموأ لاك مظاذا مح ارعالانبا

 مو نبع و و

 هعمجالو هينئيالمهطعي هم همقتدل ”توهضمم لاطدق ىذلاميقسلا ىلا (انض) صايم

 لصالا ماللابوهلازعملاهلوق
 لاقو حامصلاو بيذهتلاو
 هاب ازعملاةباورلا ىناغصلا



 اندم وعملا لصالا فازكه
 ىتلابيذهتلا فن ىفىذلاو
 لعلفءاثلان مالا ل ثمان

 فاؤلل تءقو ىتلاوضسنلا

 ها ررحو فاكلاب

 ءابلاو واولافرح .٠ داضا|لصف

 ش ن "0 مايسسقو يرض ىجموبلا فورا لك ١ اد نم هلا لزانم تنادي

32 0 

 لا دَخ ضرأبو هواه عضوما نأ رح هيرمدو لا لاس دف لع رت حلا

 رعءاش | ١لافو رية بر طوةديمع

 ود 6 ه ةوطدما - مآ مور

 اماؤتلا بحل اوءاملا بت 3 يي

5 4 .8 

 هدو , - 0 ع

 لوني و تم مودال تيس د ا
 يس ست -

 | د سلع سدد ءقل6

 35 1 اركمةعضلا (اهشإ) بركادكمىلاى هو ”كمىلاةرصبلا قيرط ىلعبالك بلير ق# رمضو

 1 الو تيوار كوه يار ءالانبالادو ماكلاٌلئمبيذ علا فو مالا هوه يقةيدابل

 ثيعبلا اوم رب رحلاق تاوعّصع+باو داضلارتسكات

 مسالم ميو 2 - 8 عدد 8

 ءاحدوهفةتاماناوشلا ىلع »* ا < ثرعبلا مأ تريغدق

 ساق ء ّ 0 .٠ 2 مه »© عم ا

 اجقثت اناعرن ناك 9* اهةعاطورمض ىنءاتداوف

 ءو ص 2 2ثس 7

 ةاوتاو «ضى أ دك مو

 م 7 -_ وس و 20 9ةعاوس

 قجالالبةئلاعنعلاى رب نيا لاه .ءانأ ءا”تنملديهلاد و راون ملدب» وان ساكلامل ودلاو ليوتلا

 ىفتاسالاهذهدشنأ ادقو يشل ملكوت | هن "يمان منار مال رب نبا ىلامأ ق تدأ رو

 ظ ْ خجيذلاةفصنسنالعف رادمدعبنوكينأ ٍتِحياذ ه ىلع : ولا ريخالات ديل الا ميحلاباب

 ُ مينو : ةحوتفم” رلمهملا علا اجدع كائهد ثنأفاهظافلأ ضء«:فالةخااضي اهدشنأو

 ْ : زشل ا امهيلعهبنالول اف نيغلاونيعلا ل تصف ىفىرهولا» رك ذيل امهالكو ةفوعذمةهعملا نيغلاب

 ئوعضاهلاٌةبسسنلاو ىرهوملا لاك .هندوص لع هنلدَت كلوش نم مالك ماذهتاامو اضبا

 ىرهوما لاق تاوعّشا» رتل وول مستو لصالا تنك ةَعّشلا ىرهزالا لا
 هم هدسماو دو مد ل

 يبا ارعالابا عضو له فترك ذدقو , هلوأن متم هاذلاواولا نم ضوع اهل اووءضالصأو

 ها هد

 لاقو اسْخااذااعَض هلوةفىرهزالالاك اضي ًادعام ”اذااعطو لذاذا ءاطلاداعطوأتحا اذااعض
 0000 6و ماوس ء )ةاسءدس ىو

 ارت سمه-.فلخ دفابرم ”ىاانإل م 3 ةوحصلا نمدوح أمت اذان عضومىف

 2 ٠ ن1 يول زر(

 اقمار هءاغش اوم كَوفض اخص ءاذخهالاوْعَضا ((اغ 9] لما ءاعضألا فار ءالازبا

 10 9و سم سل #ةرمع ي# سور ) ور ردو كول ووس تس

 ةيحلاوت لكلا كاذكو حا دوتوصءاغضواوغضوغذد للعتل اوروددسا اوتنذلااغضو هاعضَو

5 



 6 (امض) ءابلاو واولافرس « داضلال سف

 ىأ ضرالا نمءارمضبانرنو لاك امض ناكمالو ءارَمَص صر لاسةيالوناك ءاريضلا كلٌنيسش مال

 را ءارضلا قاوتمَبر كيد شيدحيفو ب وتنمو

 نمكر را وامهف يفْيحسمىتماذا“ "املا ىتنيالذو . امض نمد يلا كَ 0

 وهو وغلا نم هيلع ارجلاب بد حرمك م -اوركسلا

 3 وءد 07
 مزاخ أن برش: لاق اصلا هل بديال تالف لاق هلو ميكن نعل راوبايفىش *اااضأ

 اهييقرءارضلا ىذ ماليش 5 الكا . نه ورضلا فطعمهلامهطع

 هىثمأاللاقيو رجلا هل ىشسعومارم اوم يسرا

 و

 ءارضلاو هذ ضرأن م كاراواملاَع و ءافمعْسالا 0 ان .رداج أى الونارض

 وى نم اراوام لنا لتي ناك اذ 5 ارشلاهلّبديودو ردللاو فرص ن م ءكلاراواموا

 ماس صا م 5

 ديزولأ 0 :ءلاراوابورع ستاد ا ههه اور يعل رع هند

 ا -

 نوير اقملا نوب هتادقا ور لعل صلو هيراوب 200 رب ناك اذار ناكم

 سوه <

 عياَشارعلاو د ةَصيد1 اركان كفا مالا فيتو انوه ءارضلا

 ترب اره ف صبي لطخالا لاق لئاسلا

 ىراصلالمالاروس مهبل تراس #3 مهنا

 بارسال ام دو أنو كح. |ىرتثملارم دحاذدا ردنا قزفررغتة ديد ى م نيران

 همس 3 دك ءهم وم و

 مح -ريدأا كبل وله يشر اهيهتسع وأ ًاوءاملا ةيقسأف ةرضبل | ىف ل عتسف ود ٌءايح هن راش و

 5 ءوص

 ديجلاقو ل كبل كاذكفااملا سس هعضو ىلا هود در بسد ودارأ اذافءاملا
 5م هوم هدا

 اماكملاش لا كرا نساك اهم يبل !عدركرت رمز

 داتعاىذلا قرعلا ىراضلا ليقو ورشا ارم ممدلبلئاسلا ىلا ببضع لاو حورخملاى

 هو ه2 ا

 قرعلا اريضدقو ديج ما. هداكو لاق هيدر عربسأ نكد صقو هنيح اح ذا صقل

 حاملا لاك ىراَشلاك رضا ا

 كريضلايدرهلا رشا قتردءاماذااهل

 < وو ًِ د

 سل و مدلا هله اذاراشو هوهذاو و هرضو رخل ف فرعا 1 رك ىممدألا همدع 2 اال راف 5رغو

 نعه_دعدللا لسا رووا ىرعو لاما | ىرضي رض جلا ءالا نسا لاق متلابر 0

 فرشلا تاليا ا هن هراشلاب رمدلا ضفتي نال ىلئاساءانعملامىَراَشلا"انآلا قب رش



 ةيراخلاهءّتك ًاتسااذاهلوق

 ةرامع ىهو لصالا ىفاذكه

 تكاتسا اذااهتمقبو يذلا

 قدرلاناك ةبراخ اهذهدي

 لا ل-رلا ىرورضاوهلوق
 وه:لمكتل ىف ىناغصا لاك
 ىرورطظاباوصأ اوفردعت

 ىمانركذدقو ةيعملاءاطلام
 زوو ةمصلا ىلعهعسضوم

 ءايلاو واؤلا فرح «؛ داضاالصف

 24 - 1 5 سهو 2

 قرح ورا . بالكلا دال نمار تتحلل اطل انتسب

 ه0 هج

 ا ةّيرْضَتلا كلذكو مار ارغأىأدمما 0 كاملا فاو تلج كلا

 رهزلاف
 م هما 413 - 5 ودوم وصول باع

 مرضتفاهوع رض اًذائىرضتو 5 دعما ودعنا هوثعس ىم

 د ه هده ص ع ع

 ظ | ل ميسان نددرشاد

 4 ريثالاّنيالاك نيرغلا فىورولاءاكح هبكرشادلاناك ةوا ارمضلا نموهو مف م 3

 3 وددم»ع ود 7 -

 ْ ورضي حرب امن م ةلاو هابل قرتد كدب كلان عقاورسكلاب كود

 3 )رس مرد 72ه و« # س2 95 نيدو ومعم © و -

 هب لاس خبرلابيطر تور صلاوورضااو ورش تاذةحر رةديىأ هناليس عطقتب , اذااورض

 هو

 ىدعتاةغباتلا لاق رطعلا ف هقرو له و

 هين .ِ

 مهل نيران تالي 00 1 قارب نمو رضلابن عسسل

1 - 

 ا ةفلاسلامالل ناك ن ,«اينايداوامه ليقو نامضومن البهو شفار معلا نم صاضوأىوريو
 م

 دشنأ و ارجل وباحاورضلاو

 و سه مو# سا مساس 01

 فيفرنهؤامتارضخ ىلع د هاند متورضلا دولا

 ءدو 9

 دل ًاوةفينحوأ لاق ةيراجلا هيك اسما ذاورعضااةرصتنم لاوس دوعدارأ قيربهىأ

 | لاو 11 ما دامالابا هس مطبلاورضلا ليقو نواب ورضلاتباّنم

 ردبيةيراج لاق

 ٍلَدلسفالس لعلب لاو م اهياين ًافورضلا"امناكو

 ريغومطبلاديقانعك دي ديقانعهل ميلا وبلا اصترتم هل لاب ارت مورضلا ةفيشحو ألاف

 يس 000 ل 0 يضااذأف صن يقسو ا وايحيوك هنأ
 ةرص عمم 21 7 رضلا ىرهوملا ينحل وو وردصلا يود نم يراد ىطسفلاك

 مقاول ف فيش 1 رشا لج رلاىروربضاو .نهلان تاج ماكمكلا ىذب

 ضرأ لاقي وءاَضَمااوُراربلاءارصلاو رمل انس و عابسسا هيفي وسم ضررا :
500 

 لاقي ضرالا نمك وع ارَّضلا ليث نبا ٌةضمَع ىهفةطبه ىف تناكاذاف صاب وسم

 نسما



 8 مو

 نميص دو ىءدالالاق هيلي ولا ضرالا جاو واوا الهو ناابا ١

 - هم و

 دازو ألام ىربنبا (ادض) ةيهاذاةّمْاَّصلا (انطضإ) رينج صير رمل ||

 هاربر وغألادتلإ) ليا
 ءسالم سن وم

 ايلا نءدنجأاليوَرلازو 35 اًدّضاَدَك طوسلاهيلعٌتعفر

 ا سرح 0

 ناثدد+لافو ارسم مالا دبش شفويا ارم هياكرمص امض

 هوراق وسوو مم

 رزاجناهذهو ايادنع هللا ىشزرع تيدعتوو هئعزيصلال هيا-4لوةداعىأ ةوارض مالسالل

 0 مو ذة 9595- هم

 هعطدوع وهسنق نعل نللا راما ةسورمالاكاذماَرَصَدق و ردا ارك ٌةَوارصاهلناف

 نال نمىراضلارو هنموأ لاك ٌدَمشااذا ىَرضيِدسَتلاىرشو ذيدلاو لانا يراضميو ظ

 قو ةداعلاو هي ردلا ىهوتءارضلا نمهلصأو اوك مراصديَتلا هيذلعب فرم ابى كالا

 م

 دوعور+ايى رض ىذلاوه ىراضلاءان 0 نع نأ هولا مكى عشي د سح

 ا م دوامه تمذأديز 3 وأ 0 رام غ ٌىعمهبف لبق و رك هراضص ريصعلا هيف لع اذافاهب

1 

 هيئعزيبصاداك الفهداتعا اذاؤئئلاى ثلا كرَضلاَعب دان اًةوارضلاوانردهبتيددوكرص

 نممكلاءىراضا اًثيبلاو بار 8 !اءىراخل اال او همدو هم ا اديصلاب لكلا ىرمَسو

2 

- 5 3 

 ٌةداعدل نأ ىأ رفا ر مك ارش لانا نارعشددحىفو هكر هيف حد دايتضالاةرثك

 5 ورم

 داتعا نمت كلذو ا,يراش عمرهلن ةداعك هل هل الد الط داع ن أ دارأو رمتاةاعك ايلي

 د

 لحدق هتعريصي د كب 1 هلك أ وسلا نمشلذكرابم ارحل افا

 - - مه مى و<

 ىربشدو ديسلابراضاكو فارس الا نع دزعسفا يدلل

- 25 -- 

 عبو ىراشلابكلاؤرضلاو ديلان ذابت ءاَرَضوءارضوارض

 رجأ نبا لاق بائذو ب وذو بذرة مرضأو ارش

2,6 

 2 ددلاو يحل تار ةنباىرشا 5 8 سوشلا نرقرذاذا ىح

 راو و 5 زعواحو َتاددارا
 هم ةيف
 ُبَتناهَديصألاومارْض لالا 27 53 َسلرامطالا سلط عزقم

 تالا رشا ديصلاب ادوعماءلكى أ راّضوأ ةيشامَبك الاسك و نم ثيدحلا فو

 مو ف

 .عورت سر مدلتعلاةيداَصلا ى اولا رووا( أود وعى أ هبا صارو

 ا

 ورضع جب رسكلابوه هللا ارضا ثي دعا ىو ةيزاضةيلكو راضي 0006

 (رمدع عسانا برعلاناسل تس <84(

 ىاذكم دلجأ الي وزهلوق

 هأ هررحو ل صالا



 ريهز نب شادخ لاف هلوق
 يتلا 7

 «ةلابه مور ارحل سراف ىلأ «

 لاك ل صآلا ىفاذكف تنبلا
 سراف ةباوزلاوهلمكتل ىف
 ةمرلاىذىأس رف ىهوعاوملا

 هلوقو ةهرلا ىذا تبملاو

 صاعن ورع س رفءامهضلاو

 تبب اهلع دهاشلاو مص
 رهز نبش ادح

 نيورعءامحضلا سراف ىنأ»

 « صاع

 |١ هيتكرطتاق ها ىناثلاتلا
 م

1 

 (اكفش) ' ' ءايلاو اوان لاا4 داضلا للا 5-75

 07 نءدوذمءايهّضا اوبانو زل ديعسو ةنلطق تبا ثمة ةاضالابن ارضا ماعزوجيوكربابا

 - مم عأوم 1 ورمرص) ه

 لاف ءايطقلا سيرافوه ودعمه نب امنة ع ماع دم راع ماسر

 0 2 5 0 وو .,

 ءايقلا يرغب هرمي صر قدرا
- 

11 

 7 د الئاغل ارهو
 ردع لءءاقولارانخ اومذلا نأ 5 ضاعن بورا يصضلا سراف ىأ

 - د ايل 2 يي

 لذهل ارضدوبأ لك عضو.ءابصضو
 اهتاوس ل حادقك ماهو ضف د»*ذ اها قاهلَسء قرع اذْتَعَع

 كالادبع دعي ريلوقامأو ٌتاوهسلا حاوّضااو

 ْ اما رشداك 5 نوف قالميعشار هناك

 00 أر رحدارأ انا « يدلل

 و

 يدار قنا نالرهاوطلا ش د ركن همرك أ أو فرس أعطامالا ش
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 دشنأو ىب :ارعالا نبا نع ىقلابىدعت لج لام ةادغلكمهان ًاذاموبلكةيصض
 ٠١ م2 همام ه مة-5 نر م وو 5

 بوقرعلانطيتاسلا تكسو * نوتل ترهط أ قد تضم

 1 ءاذغلا لاثم ىلع ءاصخل | ُمسالاو اهلاراظت اًدعاسلا كل تيدسعت ىأ هك ًاةرثكل تيكدلوقب

 تلك ألبالاتعتتو ىصْصَن برش ىلا َمعلاولبالا نمةيحاّصلاو 37 ٌدمدودموهوءاّشعلاو

 هلعجو مالا لوقاذ_هناسنالل كلذ لاقالو رشتالو حش لثلا فو اناا يصفى مصاف

 نالفىّصدو شل فان رعالا وناكتقو وى رعاه لق و لنالا ونمانلا قمريغ ريغ

 روصتموأ لاق ىصُصُتدر رواذااصمتلال الات صص لاعب وءارقلا لاق 0 ا
 # نب م

 دقو هلبإ ىلا ىَصحلاَو اصنع 1 الا تصُصَتاولاق مشيا اودارأن اف

 مد م«,

 اذاارطالال مسح ىصضىأدوصص كدأو تقلا كاذؤاهروهل ى عش م وشل قس

 هوجوب ورصد لدن [ةتا فلو أ كلو نما بتم ذات اولا عيج تاذك كمو»نماوةدنع

 يد قلاّنأ؟ىارعالا نبا نعةوصَصلا ول ةمصّصلاو ءاسمسالارك اسك رهاب 0 ارعالا

 ف
 بص



 4 (اض) .ءابلاو ؤاولافرح اه داتضاالصف |

 وه

 مَوَقْلانهى ماطلاو عقارلاودو ”يباَضلادب ريْباَصلاَو َقرَآسدكال كرانلا نعاهعقريىأ دش ١

 تدب س لو لاف رح ماقأناكلاءا 4(اف) د رانألا ىلع حامرلاو ىسَقلل
 امج ص

58 

 ىلا ارعالا نياهشنأ راهنلا عافترا ةيشعلا لاثم ىلع ةبصَص اوةودَصااووصّصلا (اسخ)

 < - »عب هد 0 22

 ادمرأ ل اسك رافسلاهحاواذا * هناسانأ اكتاصصدوقر
 -ءغ ةماشد همر#ع6 م م هسا دع مه 7

 ةّممااذاوودعءاصقلا ةوكضرغصت سلي ال ءاه ريغ اهريغصتو قت كلذ وف صذلاو

 د>دوحب ة2>

 رخ لاقو 5 اش سبيلا 5 ةبورلا فص «تاآيركوراهتلا

 00 هه 8

 عواطنمىّصْصلا لبقو نيل اروُمسلاَباَرَسلاَمَش * وُ شما عش نمفلع *#
 لاق راهنلا ضن نمبي ركل اَصدلا كاذده ماد نعل 2 دعو راها ترو لارمتلا 0

 ا ىصضلا وهلوقداذدكو اهّزاَئاَهاصْصءارغلا لاك هاهو نين 60

 تاعاس نمقعاسنل يقورأبغنا و وضطلا وهلوققفلاقإ دا(ئايضواهاصخ وحاح :لالاق كب راهلاوه

 دم اورامتلا عراد د اولا انناضصلاو انس ملطان يح ىصصلاَو راهنلا
14 

 ىلعالا مشل عافتزاءاضَضلاو هَدعاَشمامَسلاع زا سمشلاتآَءاًذاوه ليقو 0
 وقد 9ةوعدو 9 جس

 نوخورتب مهتن ًارد_ةلقلالب تيد -ىفو نعمل رش -كالذو ةثن -:ةنم.ةزوصتتما طفلا

 رصقلاوملاب صو اهل لوأعاةراو هولا راهلا ضن ماب رقىأءاكضلا ىف
 7 90 مال ادس < هامسو

 قرمشتن يح ى هو ىضلاهدعبم سهلا عواط د ءيراهتلاةَوضَط ور ىصشلاة الص يمس هوقو

 ٌرعاشلال اف ئصضلا ف ةعلوُصَص لاعب دقو ربنا لك نمعنلا

 عناوبدوصُعا وهاب * مبادل فيرا 1

 نفك دب ويش: وت هدم م نطل عر هولا لاق وهخريغصت ص نوك نزولا ده ىهفلاق

 ويِغ فرظوهورففو درص ل ثم لوم نانا ل نمنع ةوصس عجب هنأ ىلا بهذ شنأ

 ىصظىربنلا لاق ُهو0لمواَصُعنَسدوْأ اذا ىَصْطو هبة للوقت رص لم نكشم

 ىلعال ازاهنلا عافترادنع 3 ذمدودمءاصصل ا هدهن م 5 لاخلك قم لو ردم

 هنعدقلا ضر رع لوق نمو. تاعأ حاصل 00 ْ

 ةالصبتيصْغأ لاقي دو ىلا عاف رالف هنو عوئالواهقرلاعأ هكا محلاةالَساومُم داوصخ

 هنالك عب هيدي ىذلاماعتملا وهو اعلي اءاضعلا و تقول كاذ فايس

 (رمع عسانا برعلاناسل 52 ل



 اخ ييجي يالا سكول يا

 6 ءانلا أو وللا ف ىلا 8 ةملادالال فذ 57

 رعشدذنأو ةهشلا فثوكيىذلاملاةَيصلاو ةعيصلا نْزوُمأص اوداعصلانزو

 ا يعاد د ىأ 0 ا «ار 057 0

 2و 1 م 2و 6 6 موو د ةس 35

 0 ا محم محيهلاوبأ لا وبوثلاهيطتعىذلا
30 

 00 عم ارو 1-9

 5 ةمدلا ندب ردلاق

 1 دديمللاجيسنلايف ىمايصلا عفوك 5 هود حامرل رلاو هيلا تي

 ودبل نورية نفل هس درك وألاق رقبلا ىصاصضام ع لاقفةَنحلارك 0 همم

 7 وأني هد فو ةولطع "لاه تناك 011 ل برعاو اينرتالاتب وعصوا نشل

 هياتم جرار اواو مناد .ارقبلادرف نعي ىدابسصلاك م مبدا ماب

 1 مهو رمان كأول زمتلافو وسل البقد ىّرقلا ىصايَصلاو را 1

 يتلا لكيسابسل حب زلالاقو مه ين ءارفلا لاق ميداس نم باكا لهأ نم

 لاق هَودَعن مدي ةناستحال هنرروُدلا ةءصيصو يعمل ل نومك هو

 0 ساشا بمص لبق رىدعلاةغاتلا
 ه -ءود<ع 2

 اًيصايصلا َنْطعتليمتءاسن * تحصأوىف ةرغناريثلا تصصأق
 ا

 ةيصرصو لَ د ومص ىمدايصلا مهلْنْطمتلم هه ًزاسنفن وبان مهلا جرشآ ىلا بهذ

 رووح اا عبطان .هريغو هدلاةيسيصل بقوميقاس فاقع دلا

 ما
 و 0

 اهين صحب جا كو ودي دلاةيصيص,بق و

 و ام - همسج قداذا ّض را ىأض فار ءالانا (ىأضإل 6 ةمهلاداضلا المن)

 سس و68 - 1 يود سوس 7ةسو

 راثلاهشو اص يص كاز كو هيريغو هنحولو فل اوبضواَمنَص هوبضترانلاو سمدلا

 هب موو ءاومو ءد - ةدعوو تد<

 ىردأالوهدسن الاف اًذهن ا ملة نوه نمل لأ ضءبو رولا ل رم را

 ىئايسللا نع أس ىف ُةغل كسب ديىام ىلع لح رلاىبضأ 9 عضوملا معان ى ل نأال اكلذ فمك
 ىنل سوم 3 ظآ]']إزذآ , ١

 دشنأو ىرجسهلانعنعتذ موعد نمهبفاو ويحرم مهفلح أ رفسلا موب ىضأو

 دا و م مو 3 28

 رقسلاابى ضنا نوفكبألو »* ةرمديعباك اذا ثوركشدال

 عقراذا شب أو مرا كاَضلاو هب ردطأ نأ« يلع تفرش ىذا ؛ ىلع تنص قاسكللا

 تال امبشل وىهاطأا هلع 5 نايضالاةانثك انكر ةيؤرلاق

_- 

 [أونضي
0000 



 00 (بم) الار هاا فرح « داملا سف
 م 7 و ةنء“ 2 20 0 هوو ع ىحم فض 2

 رعت اذاواص عضو عادلا الملا بالامان اهلا كرت ن أو هوقن يا وصتلاو
 4( م -

5 

 واسور ووهن# مح

 0 طرلاك * "نا مامون
7 

1 3 

 يهد ية ةقانلاز رعتتأى وصاابيذهتلا هلدل ءل عفت ا هج ةنال ارجحالاو هواه عرض فاقلاندارأ ارآ

 كارا لاب
 هم 7 2: -ةء

 ىوصلاوتماعفام 8 اراد 03 ةنيعت نمىرأ له يع تاطأطق

 داولا عمر عن ءامةعاصلانزو ةءاصااوه هرجالا ٍنملاومدلا نعم ىوصلا نوكيو لاق

 نيكو د لل هالو هيلع لمتالنأ لبالا هلو وصتلا تكلا سيدعلالاقو

 لب شالاو غار ساو قتلا لا وأو بارضلا فهل طْشنأ
 - ةوءه-

 ايفصهمأ تناك فيل 0 نلت ندلا اذاهاىّوص
- 0 0 

 مسمسص مو ىو م مو م«6و دوس 38و «-

 هلءذ ف ءضنالو نمستل لاحت الفزرغت ثانالا فكل ذلصئامغنالبقو كلذ نمل عقلا وصو

 0 الكر : وصون عنوهيلا سن تعجز ىح قلو لملا نم كررى أردت ىسعَقللا

 موقع هو

 لاف اوصووملأ للا توسدقو سيايلا ليتل نمىواصلا ثيل :لذفل كيوم

 تاتطعاذاة 0 ىسهفتلضنلا تي وّصدقو ءاملاعبتكي ءوصقمت لذا فكوّصااىرابنالا نبا

 9006 هل هدم

 تيلا لانا مص اذهو ىزغتالا لل دتلاىمرلقا اىوصدقو لاق كنك دب وترهذو

 شحورقب ف صد ةدعاسلاف انين اوبل نوكيدقورصتلا ملغ كلذكو

 مدنفرأبْن ماع أيصتامهم 3 ةيواص هامل نيون

 سلو سهالاف 2 رافت ولو قا عرافلاوصلاو

 ن0 . نسا هلّسمعو

 بنعصةجرتف ىرهزالا هقالغ عنا اوغرافلا ليسا ىوصلا كار ءالازبا

 ةوصلاىنارعالاّا نوضح اواو ابطا ولالا «اسهصمىوصليللاببسحت «

 ىورو مم 30 0 عم مولا وص تهمس ىوض ةجب رتفب.ذهتلا داصلابىدصلاثْوص

 ئارلا لاه عضوم ىوسلااذو دالابتوتلاو وسلا فار ءالانءانع

 وسم وود معو 8 اء م

 رهامرناَنَتلا ىذنمىوصاا تاب #* 00 ا

 وود 55
 ُّ هه

 ه ".ًاصلاوةعاصلا نزوة ءاصل ارنا لاك ةدالولادعتاشلا محرنمح رتاتاملا «(ايص)



 لصالا ىفاذكه ل ممدق هل وق

 لئثمةدامى مدقت وانه

 . لثلاك هاوص 3#

 نا نع القن لانه هحرشو

 ها هيلا عمجراقءديس

 .(ىوص) : ايلاوواولا رح « داصلال دو 0

 ع : .- 0-2 تا 2 و .٠

 ديزوأدشناو « اوصالا ىوفريطلاو ىدتع ادق« لاق عيبا اوصآو

 قو 2 ل

 دعابتماهندب قره فح انه 1 ا م'اكب وهسءاوصأ تاذنمو

 «ألارمشلا باقة 0 لافاك ل اعف ”للءفءاجدقو ىرب نا لاك

 ٍإ العلا اوضالاوىوصلا ل.ق قو عابدأوعيرلنم - قوش م سماون اوك ات اذوصدقولا

 -2 ءوم

 || | هنمو قار طاا رانك ارانمو ىوصوالسالا نا : ةر ,رهىلأث ددح فو طاع ةعفتملا هب وصخملا

 ةلوهجلاةزاما وفايقلا ف ,ودنمتراجنممالأ ىلا و معو لاك ءاوضأروبقال لبق

 لاك و اهبىتتامداغأ اووار ماسالا دارأ ايذَرَط ىلع وقد هرطلا لعاسٌل دسم

 | سوال البج نوكي نأ لس لو عفتناو ضرالا نم طاغامىوصلا ىدصالا

 هيل ردو

 د.سللافو ثيدللا نعي تأوهولاَسغأ

000- 

000 3 0 

 او

 1 7 ل يينالنو ع تقترن

 هيلانورظنيةءاوصالان هنوف طب ثيدح فو بجعل لا ىلع هي لد سدل

 ا 0 املا و روبملا» اوضآلاب عي ىف الاه ةعاع
 ه-#آ 0 ”<3ع 5

 [-ههزجت ءاوُصألا نمو رْكفةربرهيأث يدح فو اضيأاكررواكر اوف راومدااهدحاو مار" الاىهو

 #و- م

 || ادلع ابل امبايرأس د أاذاءاّشلا ىف ىمضالا بابلو اثتلا با دورت

 قةيوصتلا كار ءالانبا توصف ٌوصلاَمباِهاي وصدقه ب وصتلا كلذ اهل ن مسأ نوكما

 هده در 1ةههم

 نمستلا عاف ةقانلا تن وصول بةملاماعلا ىفاهلتسش :؟نوكيلاهءورشفاهتابأ قسنأثانالا
 دادس و هدو ع

 ىبا ارعالانبادشن أو اهل نمسا ثوكمل كل ذلعشد ا اواوهتمَل تسد !لقو

 با ماع ادد نا * هحاقلى وص سائدا مرعدلااذا
 «ه ىسه و 0 و

 ةيرصتلا“ 'الذكو ياخي صَتلا ثيدلا ف اجو دحاو ومع "لة وةارصموةاو اة لا

 يمدد بمس دو هدوو دم و5

 لبقو ىوصلاي لذلك نممسالاولب الالة ماهل نأ توكياادع اهثءاث سا مسخ اتدوصو

 لاق اه الناهك رتتناىوصلا

 7 5 7 7 تا ا

2 



 ضيفا دك لا ال لا ل رف مرا تاو تا حو

 6. (ىوص) ءايلاو داون «' دافلا لصق :

 نا وصلا لاق َن ناو صرب غون اودص ى اع ةلوق ىف بزاع نب ارلا نع كورو ةدحاوزيع نما
0 

 ناتاعل ناو اولا حاولت الَعلاَ وذا لادن ناوث اريل

 دة مه هةموو م الاياب

 ثان" اهديزوبأ لاو ةةرافلا ناوى نومورةوقحاو نس تسلاو وسم اوالثلاو

 داوود دقةعأم كونا ونصون او: نتن الل لاقي و ةانضأ وا اصلن اون ناتاذخ
2 0-3 

 ركل لاقي جرت ا لِقلاةوُصلا ىلار ءالانيا هوتباتلامئالو لالا

 و دو 2و

 دشنأو هالعأ أ ويس (اممإ) قادر ةَااذالاةءو نا اوضه عجب و وص

 هم وزوءه م8 وع

 هقئاقسو لس لس رجح *# ةومصبالا لمح التمس ' قراغتش

 سرا ةارسس ..نوه لوتس عى م لءقو سالم ءرهظن مديللا عضومسرقلان و

 فسمدةمرلاوذل دل قواها ىهلمقو ماس ارو ضوبصلا وامتحان نم

 زوءو ع وع 75ه 7)هساق

 قلة 2 اهتاكألا تولت ةوهصما 1 ةقان

 ى هء < ل

 ةوهصةرصج الامل ٌعيانسءاهصلاو هود ل بجل ا هولا مرورك عبو

 .ِ ل 9 اك .ءس 35

 ءاهصلا* ءام .رذصلا لاظاك 3 اهراصنأ نبق لاظت

 ٌتاوهضااوبيذّملاىفو ردان ىهص عمباو ايا ااعأ ىفحدرإلا نمور قوم: ةوهصلاو

 ا * فن ىهصفسلا أ دشنأو

 ه توم 5 2007 9 28 ست

 ىلا نيسنتملا انشر تاووعلاو لإ انام باك ضرالا نم نماطتسناكمةووصلاو

 هوم < مو 2 ل

 ةملاديننوك لبا قراغلاك ويل هنووصبكر ههاصو هيلصرتسك هاضاشو ةاطقلا

 ىهصليلخلا لاقو ىدنامص ىَهصي فلاح رجا[ هصو سؤ ورامي وكيدقو

 مدامءس ال سا

 هديسنبا لاق هيمو لضرح نم سعشلا فدو لابني ب ورسكلا لاذ

 انا

 دشن يهدم اذا اوتو رسل ارعالانبا ى صو د الانالواولا ىلا

 اًساسد نهب همن مم اسال رهط وفك 5 املأ ري اوَصاذ
 مو

 ا و مو 5 ا 5 وو

 لعشح ”ناسنالا تاصأ اذا ىمدالا هلامرثك اذااهصو تاك مدعي تةسنأ ضرأ سادلاو
 و 535 م اوم صد دو.

 00 ناكل ةدهلقدالاو وو ىسوصتاهض لبق ىَدتس

 مالوم ف 09 2 ٠

 ىوص ع ماو ق قدر 55 رخةوصااو 1 "ىلا (ىد)

 وج حب بوح

١ 

 انكم لع مارح وق
 ك_لعحاصعلا ىف ولالا

 ها ه هررح 9



 لدالاىفاذكهاؤاشناهلوق

 ها ررحوةباهتلافتسلو

 لصال !ىفاذكهروغلاهلوق

 قىذلاو اند د_عملا

 هأ

 - (ماتص)  ءانلاوواولافرح « داصلال سف 0

 25 « ع

 تافانع با نسا مودم كف كنعباغرغمار نأ اوتانخاههريغوأ ممر بكب

 1 0 ا لبقأو ضقت هملعى بر ومآ ض راع ادِيسَتامأ ىودنالثلنافدلكأت الفال ددع

 1 ناطحنب نار علاقو اييَمََلَحىأ ضل هع لاقي ”لافو

 ودم وسو

 فاضاندلم ٌتئاَماذا 5 هيلعام لعبت ولا ىذا و

 5 ءاصألاو هنادي عد منين ابل رو يل -امىأ

 لاق دام را ل.قو سول ءاتصلاواّنصلا م١ شتا زابلاى د6 :يثااوةلايقالا
 هه و .» سؤو 5

 للغدكقا ذانالف نصت لاق و دوج فلالابهياكو فلالاوءايلا بك, ورصق» وَدِعْنلعُت

 هذآ - 810 -١0 وسان يم

 ا تيل ءانصلاطاذا امة بالة ىف ث يدح ىو ءانصاا هبدصي ىح ىو شيوب ل هر نمردقلا
520 2 

 داصلاءاتصباوصا اوال. ءانضعورولا# ا نادر

- 1 

 ورع وأ 1ةفلننسلاو هيض أى هتيم تدع ءارفلا دامرل اورانلا ووو

 || رت سوت 4 و7 - 3 سد و قمته و, و 1 - 8 هءو

 ْ .هكديويالو د ا مدريالريغض ىسح ى ها |لئقونيلبج نيبءاملاهيف ليي رب عصب د ىصلا

 3و -
 9 مم

 ةملمال !ىلماتلاق وص ريغصاو»و
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 ةظدؤر ه68 -هيدملا وو - ساو منوم

 اله#نيدصنبانصتنكو 5 الو كتملو بنت غبانأ

 ا 0 صلاو دير يانا منن مزاللافاسلابار ءالانبا لبا ٌءوهللقيو - 5-5 85

 اهعجو نيلي نيب رخغا 2 نيب ابل لقال اونسلاولاق نيكل انيبسيسخلا

 - س _#ثس "ذه

 ثيدحففو ةوص ألذ صوم انصأ مجانا و ملاوي قتداهاك

 ع ا

 لضأ ولاه دحاو اههلصأن أمان همديبعو أ لاق هم ونص لج رلام 9 ءلسوه.لعدللا ىلص نتا
96 6-95 2 ًّ 

 هعمنوك ل تدالو هوس أى أ نالفوُص نال لاقي رتل ٍلعتلا قوهامئاوْصلا
2 

 ةياورفو ى أو ص سابعلاثي دج فو هد وص اههنسفج ولك ناو ضد ةن.حامهفرخآ

 0 هم

 ىأَلصأو سابعلا لأن أدير يدحاو قرعنم ا لئماوندلاو ىونص

 د-ازاهلصأرتك ارادوا قت كك اذاو ِنا اوضه عجبو لدم وأ ىأ لثموهو دسح او

 قريع ية ىلا نزل ىحوذرالاعف رين اوُذص عبجلا ونا اوُمصنانئالا وودسصاس مم دحلاو لكف

 نان :ريعشلا تّدساذا ةفيتحوآلاقو عل اوبن ارا لاقي دقوداسلا مهب
 -و

 ايرا ةناذا نانرواضم ناو مناتيكر و ىرخ الاون صام نمتدحاو لع دحاو ل هأن م

 س برو

 7 4 د 4 1 هي "- ><
 - هود اصاب اح سس مليش بسمع روما هع سدس سسوس



 ع+ 7 مس) 2 كلرزا رس رك
 ما 6 و

 بائراهل سلس مشلا لَ تقيصااَحةيالَصقار

 سس :اذادي كمال بلا ههاضأن 5 لَن سرر 1 5 قاما لقال

 ناوآصامهو هلاَممو بدلا نينعامالَصاا و فقل نمُةظَعهشْحمَح هرم لَدلا ليما
- 2 

 ل را 11

 هةصاوأ هالصتب : تروا ٌتيلَسو اهباَحَبْرقاذاكل ذواحاولس ترس ااذا سلات

 نال_هفردقت ىلعو#م ضع لاو تنيتايطصلا تردألا ليده لوقت :6 هوَ همك اهغاو دان

 هو 4 1

 نسل "يطع همست وهو ةالصم ضر هذهلاق نايلعف لاف ن ننايلثفم مضعيلاقو

 قرع اثني لادا لبسه رعلا و اينجل تيران

 5 مدس سبب قمح م م١

 يشم اهلثا كلذ ودناءلصلا رعبا ههدَح لج .رالاما عقيل لج رلااهيلعمدقأاذانيملا
1 0 

 َنيدهاجلباوداكرانهقنانا ب ع ثيدحىفو امتنعت ريعلا اهمدك اذاف ضرالا ف

 ةيروسووبعذلا ماقم مهل موقيىأ نعمتي وسو دش اهل ”لرابكمورلا ضر نابلصف
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 ا ل نسا كس اديدشلا لاجر رلا نمنايمدلا امس ماشا ىه

 نا ةقطاو ةءرسلا ةغللا ف نايمصلا لأ قدءاونألاق عاركن عنايه“ عسجلاول لسجلا

 ناو رم كلذ نمءايمعالو هكءابجسال لاقي حربا لان ىصاحملا ىلع ىر با َنابعصلا نارعال
 هع و ) د ه دروصع و ع

 ا ,رككلاكناصلا و 2 رح نايمدلحرو 2 مكرم ىلعبك أ اذا كلذك

 هيلع ٌصعاذا مال ىلع ٌسَرقلاى و سانلا ىلع بنا ذاك اذاٌناَمَسُر ب وبنوا

 دشنأو ىضمو
 9 - 9و 5 وو 0 هر ءو

 ليي وةراترطقياملاد « هيرفو ماعلا ساق ىلع ىمدأ
 ا م
 ربرحلاف بصناىاهيلعىمهناو

 غ5 وو س5 -

 لعن مقدر زرقا فطتخ ا ىح 2 مكيلعءاعسلا نمتيعد !ىفا

 ىورو هَذه أةيمرلاى مو هاَريَتنًاوُهَتلَدَقَفهسمراذا مدل تهصأو تديصناىكوربو

 تمام حوت ملك لاقل ديف دلل تبلل نع لش هنأ سابعبا نع

601 

 هنأ رف توما فعرمس -افدارتتنأو مهسلا هباصآام ىأ تدهس ام لك هلوقىف عملا قس اوبألاق

 ٌتاماذا ىمضيدصلا ىو ةشللاوُهع ءرسسلاوبهو نايعصلا نمول ص أول سرب َامهاةلادحالو

 ”.و

 نادم عرسلل مهلوقن حولا قاهر انعمو لاكمَديصلا لقت اءاعالاوهاريَتنأ او

 تدصاذاءانعمواهسفتب كو ةيمرلا تيم ألاقي لاملاىف ا اري غةباصابيصت نأ "امنألاو
 مسه -

 ده جمس

 اذكهبارراهاسل هلوق
 قلاووحامعلاو لصالا ف
 ةياورلاةلمكتلا

 ها «باراهلسل#

 ادكعهكلذكناكورتمهلوق

 نمةطقاس ىه و مسنلا ف

 اهلقنىتلا حرزبنءاةرامع

 , ها هلمكتلاف



 "0أم) ناو واوا فر . داملالسف 22+.

 وج ل”) - س 3 هج امم

 نيف ع مرافلا وابي ضب ل 5 0 0 ناو ا لئاق و
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 ةض سلم أع 2 2 ةورع

 ا لبر غلا يف تقل فولي يراهن اذا ارا لح رلاثلص لاهو
 ممم هوس هرم يد ما ب نإ

 ليقورانلا كصلوقندوقوال مدا ىصااو“الصلاو اما بلسو فاالاب هتيلصأت اق قارحالا

 : لاق امداد لَو راثلاامه

 هَ مسمود مهد ظل هه ا ه--

 ٍبغاس تع فك ىلص 1 و 1 #* هوجو ةعلطح رفنٍلفانانأ

 هاش ىفاوناكممنأري_سفتلا ىفءاج حاج لا لاق نوُامصتمكلعل لي زنتلا فو ًادتساا مب ىلطصاو

 اهمْومْءرانلا ىلءاعرادأواهحولاهال_تاورانل ىلعاسعلا ىَمو ءالطضالاىلا َناتحا كالذلف
 0 18 هما مث دوم هه 0301
 ءابلابىورب و تسمو سمشلا فُثيلصدق ةيلصم ةَئاَصص ملا تيداو املي

 9 ه7 4 - هم عا و و 2-0 5

 هئاديىأرانلابهرهظىل_بتاسفسابأت يأر ةةفيذح تب دح قو ا

 هد ماو ىو

 رشر نب ,/ سدق لاق 7 ل وشم لمح دقو

 ىسورمو سس ه2 ع - هَ هدو دعم ع

 ميد _كماصع ىلصاخ 3-0 همدتساو لرمي لعنالف

 مورو كد سلال او

 | الاسلام 5 وُقتويلاَسمناَْل ماعلا لغأ أتي دحىفو  دمصلا بدم ل رمش ةذلصملاو

 مهرفتسيىبلاتاف الا نمسانلا هي ديصيام ىنعي ديبعو أ كلذلاف اهريغوريطلل بصل كرا

 اذا هبله يٌتيلَسدقو سلبى ص لاقي و ا واجتا اي ءدواسيدلاةنيزنم ءاجب

 ىوهطلا لاق هوه ا

 ”ءووع مرا اس ©سعرب

 نيحدعتانبحب راب ا 5 مهنإ ومهتل اسىلسالو

 '---ةذيو ءءء 0 . ”ت مو < هس و

 اه فهعقويو هبل<ةنأدي رعى تل اذا كلذو تيدر ان يدلا,ن الفا تيلصو
 م

 رز 9و وضع

 "فه موو اهريغورطالسمت ؛لارشالا ىهو ىلاصلان از ىف بمالاو

 1 رح كيلو ترمه هب ويسسلاه بيطلا قدما الصلاو كلذ نمتكذع ف هتعَقوأد

 لقيط موا ولاعأك ةزومهممال ا!صعجلا مهل ارق ىلعدح اولا واج منال طاسبيفةيلعلا

 لك ةيالصلاو رموأ هير اولا ب ىضمو يسم ىلعتماج

 دشنأو ايمسوايمسا هساوايل سوايلص < الصلاعمعار هلا ديه ملط هيلع كدي 2 ل
-- - 

 و مس #و ومهو ”ت ع < ع

 رهفااةيالصلاو شو يح ىلعر ةيلاىتخ عمجو دولا نع 57 يامل امتع ا

 ءامسلا سبة سلاف

 ل



 انام سرا لالا أ ب 17 ل ري اا الا ا د لي دم ل
 ١ 03 كا 0 0 و دين كدي

 حو 2 (الص)  ءايلاوواولافرخ « داصلال مق

 م-اةءالصو لهم لبر مولوقةري ف: تاج قيسلارخ اوهوتيكسلارم 3-0 ميطألا جنانإلو |

 0 "الما مهو .نمنيكج رانا ناعاقلا ىربئب الاقل اد راو رياةالسصو

 ا ل هموم هدسةق مو هما 2

 اوما صهيل هريغو معللا ىلصو ريغ نب ثركحا نب هللادسبعنب ةقلب ابو ورا رْشَو

 8 0 هم عع 0 52 مودم مودع

 تدر اذان هود أديرتش' و ثلا: تقادم + هياصأ نأ و ايمرهسمر لاثم ملص هماسصو

 لست لس ل افك الباع المهنا تلقا الاعب رم 'قلااهيذهيل نأ

 م 2004 0 زود و6 1

 هو -و ىلعق همماص وةدملص اماه : وسءانعمحالصأ اهج .د ىلع فيذلابمدلا تيس بيذهتلا

 موب <

 اوشا دك ااوذلابمالصلاو اررعس ديو هلو وان هيل وستة هطوقهنموقارتالاوداسقلا

 نأتي اىفو ءاوشل امتار كلو نر عا راثلاب كب هنال

 ىفهّنسَي ه اوهنقرحأ اذامأةيو -اةملصلا قاسكلا لاف يلَسسواسب أ سوهيلع هلا لص نلا

 هدم ع و9

 لاق قارا ماسومالضأ ورانا فشلا 1 هنيلص أ وديدشتلا هني متاقرانلا

 .ِ ايا اضم لا هس عمو سول سوس

 رك لداوف لص نمت 5 ردي حا

 لوبا دواملصوايْلءاهيلَصو راثلا ل صو مولعت رز اناهداو ف "قرأ ا هموقل تق هأذارأ

 هو

 دس ر وأ لاك ذيدّكلا مالا كل ذكور رس ىناقاهالصت .اواهب كعشا وءالصو
 ههه و وو ترم»ع < و .اتع هاتامع همس

 سرق نمر و رقما ىلصتأك * 10 ا رح تمل د3

 هراش 0 الىذلاا أةةيق ا تن د ىف و قاّسرالاءاصمناك اذان .قطصيالنالفو

 ون فاشل 0 رص رع ,الىذلا انى اهب نسل ورانلا الصناع الطْصالا
 ة- هد ع

 ىو ةيلصتراتلات الذ ىلصو اًناصوابلصو اماصرات لا ىلعوراتلا ىو رانا الا صواييف» هاون اواهانا

 ارنا هنعدش اى تر" هر "ىلع نءىوربو 18 هبانَق 0 وااو علل ينسف نيزعلا ل ْرملا
 2 2 ا

 لمةمنب!لاقو اهم كئاقلان .وهاغا لام سيلا ذهو عي قاسكل نكد أريعس لسيد

7 

 2 ا 5 0 م 6 و

 حيضبف ىلصا وأ نى * فكم ودووذا فليك

 اًدًصاب َل وأم هىلاعت قاراققر ايام قع ,رانلاثال لم عاوقن هوه َفدَح نمو

 ناقلها اودو ىربننا لاق جباتلا لاق

 ماك رم "الامان *« هشااناعسانلاوعدوأ اهل مكن أرانل الو هقان

 الاول لنم“ الملاوالصاا و هواه راما كلا ءإ اه رح ثيمات ىأرانلاتِيلَصو

 سةلاو هال اق ت رصق تحفاذاو تددمّترسك اذا ءامال

 ( رشععسات برعلاناسل همه © /



 ءاملاو واولا فرح « داصلال صن ٠

 :ىتلاو هريغللاةثالم ركتلاو ميظعتلا ىنععىتاةال  صلا يلاطيلنا لاعتوءريغل لاقي الو هل صاخ

 : اناذهن أ رف لبقو رو محرتىأ قوأ ىأل ىلع ل شمه هنمو دريان كي ايريتلاو*اعدلا

 5 لعل هع: دلل قو ادحأ هب رمدكنأ هزوجيالف اوسامأو هريغ هير : اوههنكلودل

 | 16 و وة ه8 هد ه5

 'ماعطا منع ّلكأ شال 0 و هت ءدك ارش :26 والعالم

 0 3 4ع 2 و ا

 : ا دجاموتاواصو ع عباوص تعده لد زمتلا و مهسناكدوول تاو ةكئالملاهملع

 ةيوو ا كك هه

 5 ُ | انوش ةرقوايوأس بارا ءاهلصأ وتدل لا عضاومىأ دولا س 23 ىثسابعنيالاق

 | سم نيئياصلا تاواص عضاوماه لبقولاقد جامو

00 1 1 

 ”|ذ اوابصلا مديت مهضعبلاقو لمن بح ىألل ميد اورو لانك اهماقمتاولصلا

 باكا لْهآَتب ةالصلاليقو اهلمطعت
 ا ىرابنالاب ١لاقو 5

ْ 3 

 ْ اللا هناوعتو أ لوسر اسوق نيا التلال تاولصلا ىلةرا وستون

 ووو هع ءءء ع هس دوس

 | نيقرتلا ىعليقو نيكرولان ,مردبت |اموهليقو عيدأ ىذّلك نموناسنإلا نم يااا

 | نم عجبا وألا "دل أوس نأ معجبو هامش بدلا نعي نعامو» لقد بدلوا
1 2 
 نو

 هدو مّن ذآ لب هسأرنال قباسلا دبع“ جم ىذإ لقا نيمىلبسلاو ءابتلاوفئالابرسملا

 ندذوخ وهو بسلا ذل لع سدو جي هنالاملصم, عمابمنا ىنايعللا لاق و قياسا ىلا

 ا را لطلاب د ناكملا كلذ عممسأر ارو أي هن اكلبق نس هرقل بليا موت ودلاحمال نب واصلا

 ظ طولا ,ناسللا» نعدوغوأ ممتونب كم أوأ السم يضرم بولسو دسم اانا
 || ثيدجفو اهحانَب بوه ساحاول ىلا تأ لاقي و ةياذه

 هللا اثار تتركب وبأ دول سوهملع هللا ىلص هللا لور قسلاف هنأ ص

 03 الص دنع نوكيا لَم ل يق ىلنل نَا ولالا يبا اذ افاذهّز سأوديبعوبأ لاف

 ٍلينقباوس فن /ودعوبألا ثلانلا ولي مالا هثومنمو نع هبدبنا جمال ولولا

 عدارااو ثااثلالاةياهغا كلذ ىوسامو تركت ىفاثلاالا هنمئولا هسا ءاعب قرين

 ىلصلاب بتم عو لاف مدنا قياسلا بر لمالك سلا سايولاو اق عساتلا لا شانك

 دات سلا فقم اجا ا دس دا



 14 (الص) ءايلاوواولافرخ « داصلالصف
 هه

 السم راب نإفامو * ىضقْعاف تيلصىذلاَلثمكيلع

 وهن تيس ىلا لئمليلع ىورب و هلعاعدلا دمعت ىأ اع اه ثم هوي يط لاي هناانعم

 سايعلا وأ ىلهتو توعد دو تدر أىذلاّلس هريخلا ن كاني انت اع لثمتلنيلعى هيلع
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 تالسملا ونيل ري المو محجر صيف 54 المو مكيلع قصيت اود ىلاعت لوقف

 ٌييفافعانا لسانا اهنناَ ]وني را تاافاهنأد دوست د د>-رافغتءالا نععةالصلا نمو

 اناس ساىااَنآ ل صاهلوقرعتلاغ نيرا أتوا نام لافاني نوع

 يرن مناوي ككاو (نلاست اوقامأ و كلذةدوستلاكنيح ٌتاَمُنافَعناكو ه ردنع

 ْ رعاشلالافو ىلاعت للان م مهيلعءاننلاانههتاوُلَصلا ىنءفدحرو

 ؛ عا طمع يفشوم رك بر * هعايْشأو يك ىلع لص

 نيقوالا نموةجي هللا نم اللا ىلارعالا نبا ريخلا ىلعالءاعدلا ىلع هيلعهتلامح 1

 ماوهلاو ويطل ان رانا ياواد وذو لاو وك راو اقل ّطلو لاو *كئالملا

 لص نماذهن مومراذا قَطْضاو لص دقلاةيموزّلاةالصلا ف لالا اس لا لاو عيلتلا

 نمل اتا مهو نيوآسصلا نماهناةالصلاىفةغللا له لاقو رانا مرلس ىرانلا ف

 لاك "نتي ش ادت نة عي قانا اكفناسنالا نمْنيَدحَقلا لوم لوأو اهريغو ةقانلا

 ضرْفلامظعأن داس ننال سوقا ولو الصلاامنالرالا ارد ىدنعلوقلاود رهزالا

 ترسو ترهل عضم عضوا اوهو ةضورْدلا تاواّملاٌةدحاوةالصااو هموزلب ها ىذلا

 ثيدحل ا رّركتدقوريثالا نبا لاق مسو هيلعهّقلا ىلص نا ىلع ٌتيَلَصو لص لقتالو الص

 ىفاهلسأ ليقول, اب ض عسب ت يمسف ةغلل اىءاعدلااهلءأو ل ال »و ةالصااركذ

 ىفداوقو سدقتوىاعترلا يت نما يفق هام وصلاةالصلا تيم مهظعتلا ةغلل

 انا هاوسدسحاب يلام وه تلال طا يااؤم رالاىأ هل تاولصلادمشتلا

 قو هع رشا قباو هنوعدراهلعا هوك طالعاب افا مقسنانه دم لع سمول ١
 ما م

 ةالصا, هاصسُق انك ىععملا لي قو هدبوتموه ب ف يعشاو هنأ هءيفدبةرخ . الا

 يلا بلع كنالدمم ىلعَت: لص مهل نلف ود وهلا عماش كلذ جاوا لع

 هنأ ملا والمآ ملسو هيلع هلل |ىلصيبنلا مغ رع هّفالط زو له هيف فاتح دقناعلاذ هوب



 5 ش١ (الص) هايلاو واولاف رح « داصلا لصف كك

 8 اليوغا < 5 را 3 00

 : ا هع ان 0 ارعالانئا 3 د

 9 3 قصت ص 5 3 : اةاجلاتقْسأو هكا اذادلام : داو نالفرادرمآلا و الخ ىأبدآلاولاملا
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 دم دما هنيه مسااصلاو اسي عطل اءافضا

 و هوك و 0 0 وديدددك وو
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08 

ريصلا ىدريو رسمته مالو يَرَسلانزاهغاولئبقا ىلع
 1 دوك ذ وهون 

 0 لاك »* ا الا قثمك « لاقو ةارعصلا هنو كريس عم امو هعضومف

 بصف دشلأو لير
 ساس ه»)*و 2 سا يم مهام

 ادي رهغصن مناوصلا لصو 2 ةلو دك ىف قناني رصو

 دشنأو رولا قناه جدال
 ك7 ولا

 ىو قا ارسعلاب رمتوه لق وو فورغمر هن: ةارصلاو 5 ىراصو عاب رجلاو 5

 ظ دودمءارصااوهنل طل ارد ارفصا اذا جمصالا لل اءامٌعبقتةبارصلاو 00 مظعلا

 ْ ١ سلا ىرعالوةىورو

 هموم )و سد

 1 * لظنحديا اًرصوأ سور ءذلادم 5 انامل ىدآهنارسناك

 يانا ينارعالا بالا ا مولا ماهدجو جرت ماذا هياكل نب ارصلاو

 نو: دارطبت اال ءذهلاقذهل نيا تلآسوبازتوأ لاق نهارطاو نشا اصبمذش لاق

 عا نَضاَسْعو نتن نوتوارصو
 2 عود ف و ,
 ىئ اجار بابصل أود رمشلاب #2 0 ءجاس جابوا روورو

 لق الَددامدَمو » قرا السجن

 ديد وسمو < 2 21 4 ٠

 ىلذوس درا لقدو * ثياب ارو

 دكان كنلسلا اهو



 ا ا ا د ا "يضر تي يع ير يللا ا لا ل ا لاول كا طي

 ىو“ ا(ىرص) ' هيلاويازا فرع ءا داماس

 ه9و <

 0 رصو عْرْصلاَ نبل عمجوهدورتصلا نم رت قالت

 دشنأو رضوا" ارض ةقانلاقيوىربنيالاه ةارصمماشلا واهم رض امانأ

 7 م«-7 دوم 1ك سسقب هع بك حوورول سا

 تبق لق قايم هقوست 3 0 مى ىلايل

2 
 سو و

 لاكىريْنءاىورو دوجا جلا يللا ارك دقو نبللا عاق ةي رضلاهب ,ولاخ نب الاك ولاك

 يلا كرون ًارصتىلاارتااهرسفوتارصماهنسعدقاىتشر وس

 ”ث تت <و) ةهدضسل»

 ةارصم تيد” نوكننأ نأ ”اح ىرهزالالافو لاق اهرزفتساىرتسُم 1 ١ ملا ذافاه عرضنا

 اولاهاك أ ناهادحا ٌثِيلقَتآ ارا ة ملكت رمل ما ارك ذاك اههفالخأرصنم

 اولدنأ كلذ لاثم نمهنكو دسك ىدصتلاو ١ و شع 2 ىزابلا ى 2 ل هو 59-0

2 

 نمةاريصتءعسنوكت نازءاح لاق لاثمالا عانق جال .هارك“ اةزّركملافرخالادخا نم

 هلوقاهنثيداح ىةظفالاءذهتر ركن :دقودررثكألا بهذدباو لاق بتلك عاود ١

 ناك ناوداصلا مد 2 وفرع رضا نم ناكن ا مهلا ورلبالا| و هربصتال لس .وهيلعهلنا ىلص

 ةّنال لد قٍيارعالان ءا ٌلشغوعادخ نال نع ىهناعاو دما عودنا مضينو بكلام

 ماعتب امامة نكأ ماعد_هيواعىرصو امض تلال ةفْلُ امامطلاىأ سدا

 س 8 ءو ه ءوقأ م

 نبا ىل-ع مسموم اراذاسإ سيتا ةقانلا عرف ا ىرصلا
9 

. 

 هعمسس وأ ارت مسبقا و ازهٌُنوكي كا لاقو ماعم هلوقينارعالا

 ثارولا ميم يارعالا اهلا ىذلاو ىرهزالا لاق ل قرهردقبوطوالك رهن

 2 5 مم 5 52-00- 00 2

 ماقدعبامن وز رعب ءافاشك اهيلعلستلا اول كيلا ةمايسم تان مول و نمةقانلا دوباحيب رعلا

 م ممم 6 2 0 وهما ساس اح ع

 اعرف نبل َدارتدِبصةنسلا تناكو اهوملتع< ملواهوزَر- عءاذاو 509 رباط ملة يوما

 2 هل سارع 7 5 دن هس مدعو م ل - هلاع 7)ةدس م 0 ا أل 20

 مداها ارمصبرش لأمم ؛9ةر رغم قان ىلاثللان م "ليت يلح ةاولاق عاتي

 5 للا دم هم اسف

 ماشابه اعدسرط كر :رمصاهلو قيس ابا تدارأامغا و ةةةدومملا
- - 

0 

 هف < نم ىو ذعار جالا ناهسهقام نم يتلاعب خيملاولا فرعيإلو هيفذصتت

 سا هدم مسام دع - 77-020100 52 صوص مص

 انهرمديف قياذات ال ةديفنالفىرصو هعطقاذا ًانرصةلونىرمصو هتنفقعماللب وت

50 

 م

 0 1ه-

 ةيورلاه اسومحت

 17 5: د اسد هك نوع ملا

 وهتبلا اًدهللا ىلامل هلوق
 لصالا طيضلا اذ مباذكه
 هاهررحوان د هيلع لوععملا



 هم - 86 مع ا

 رعاشلا لاك ىئناضيأ ىرصو ضب نمهصعبَب رقشل ذلك واكو ها

 2 7و ماوي س و

 ا ,اهنمىلاَتاذرصب مو #2 هُماَنسلدَصْنأقمَللا ىرسص

 5س ممه

 ةمرلاىذل 0 :ربنب الاف ردرلا للم رصد قو رع ةتوهمْأَمْلاطاذا

 «<و سلو 3<

 حا مك © !ايطوقانادأ * هنو رآاةلوو ينج ىَرص
227 

 اضيأةمرلا ىذادشنأو

 براوّصلا ضال الاون ن ألان ما هناك انتل فاعىرمص امو

 6 0 رهددوو عدلا

 هءادعس ذو 200

 ىلعلا لغالا لا امر هرهأف ىفاهحاصاه رص ارصةَهطو هعج

 1 هدد «#لءا ا« دم دهم دقو هدسمولد معو
 هتعم م سدتشا ىح طعنا 30 هتيذس ناوفنع بابشلا“ ءأم 23 هنرقفافىرصدق مالغبر

4 
« 

 | 1 وهلفذحليق و ديما رص وو ا رصولدذو

 أ ورعو أ لاكو هعامقتتسالاطوذلا«املا ىرسصلاو ىَرصلاو 7 رمادا تنام

 5 |ليقو. حاكذلان ءدكا استمانهسرحا يرض نم زوره قمل نالف كرم دعو ةريختمما رص ةعطنو

1 

 سمع 36 سا ةةمس#ت سدعد هع

 ىكسم هج 06-5 ع

 دشنأو اهعرش اهبل لفك ترصأو ىرص

 ُبَلاةيرْصلاتاَدإ قايد 3 يصدم ذاع نم
<< 

 م5 هر - دم ع ودول سو سال سس

 هما 8 5 0 ملا سها سا ونوم و

 مرير كلا علضرانأ ىريزمىأد دعاه هلو همطد_سقىجح !هيدن ىف عمجاىأك يلع

 يل ٌرصةفانو الفحل امر رصاواع رس نيل تاوذنماهري غو نال اتدرسل

 ريخي ووهفةارصمىَرَْشا نمل _.وهيلعهللا لص ىنلاثيدح ىفو سايقريسغ ىل ءاناَرصاهعجبو

 50000 0 2 5 سدو 5 ا 2 »و 3 . يا

 ةاسااوأ5 ةرةملاواةقاذلا ىهةارم هلاد_ه.يعونألاق رق نيباعابصاهذم درو اهيدرعاشناووب رطخاا

 زو« سا - كيلي 8و

 حيد زبن الافو هدد ريصو الرا 2 ه وعم ىأاهءرضىفنبالاىرصي

 أ سجس سسوس جوجو وبجميع جو يجامع حوا مواسم فوج همعب م م مج صم دمر يع و بد بوم روع جم بر نصوص اهجتج بص جا سصصمس صم يملا

 ترص

 1 يف بلا ى 0 امالغتآر فريد

 1 | ادرسلاو راكد ا 35 0

 : ةقانلاتب رصو انكر صو عفكرص ىرصد قو نبللاهمشإ يه بقو همطريسغتف يدق ىذلا

 1 | يبث يد دقو ىَرصَن وهو همط دف بلا ذا عرضلا فكريا كسلا

 1 تمرح لاق نسق اهلهيراج تعفن مكَكرص أسم لافاني الس دنآ ى هوم

5 

 727:7 7 7 ١7 7 120 1 ز 12 ز ١ 78ا ةييصير ع هشجرمل نييشس: خيي اب رس ىنررل

 0200 10 دؤها 2 6 7 انتين

: 3 
 تامييوعج مم 71 همن 5



 84 (ىرض) ٠ ءاملاووازلا فرح « داصلا لصف

 داو ص كتروأ داو 5 ديلا حام

 0 2و ممر

 دوحأم رش الوقهممو هن نوم ىأداًدصوعاجانمدوُحأدهنانالفا ديدان اوقىقليقو
 همم *س

 هنئمىداصد ناك هناسايعنباثي ؛دح فلق و ا قتال اننا غزيل ا

708 

 ةحادملاودالاو وبا داسملاوىرادبىأىدامي د هلوق هندبحنوأك < اوناك فاتر

 لاقي ص 000 قدك د آتنا ىلاعتهلوقو ةارادُملا نعم فانه لك ةامارملا ودارادملا و

 رعاشلا لاه هلضرعتى أ هىَّدَصت
 مل# ل

 بابا ليس تما المس 00 وسوي تاردصلا نه

 لح يل اه راد

 ا ءاءتالادا ع تيل ددصتي هلصأون درقاوه ”وددصلا هي لصألا ودم !ىعب

 لاف اذد !أل الان هرب ىذا رهتيملا س دعا نءدسع .وبأ 'لذدصوهنككلابق

 رع ,درإبلا رصي الار ”اطلا انه ود ىَدصااولاقاكرا الاف نر اس
 1 - 210 ىو ومدد»س و و هو

 هاداصوم ريدم الاداصو 06 هور تاتا دانازمق

 - 5ع و

 لاق ن 2 6 نم“ ادصو دوسأل امدُلئمْلاَتل اه م ل ١ و نسالوهاراد

 اسقف د ىف قر ىز ريل

 هم ملا وذلاك هعّفد 0600 رص 2 18 ءرسص 4 000 لا ةريغىلعك يراتسءلا لاو

 مو هو ه6 مب

 ما كفا ةاوك #2 هداؤفئيصأاو اشم ءدوذ

 طارصلا ىلع ى د ءْلحَرة ملا لدي نمرخ 1ثإ لاك مسو هيلع هللا ىلصهتالوسرن أثر دما فو
 مس موثس 15 .ِ

 اهم ندأبريلويفةرصسا عفر طارصلاز ردا دال ةلرص ىشعي وة رص بك سف

 ىعالتلا مقاما رضيام اوقديب وأ لاق ى 20 .رثذيام عدم أ ليورعتق ايا
 وروم

 ىانالف :تكفشا يم لاخو هتموت ىلا كورس لاه ىلاو 3 ندع عو

 حامر امال ىرب ناد نأو هفقد

 ىفارم درك نطس ىلع # امونَنُعَنئاعلانأولو

 9 ه9 مل هبا مالا

 لءةمنبالاق ههامهس رضو ىناف وو ىع عفدكأ

 راصاهركذنمهيراصسيلو 3-3 ادنأ اهضرأ“ ءاربد ولا س 1

 س - -

 ماما هس رد هدم ع2 هس 35 ص <

 اذِش بام عطقىأ ١ انتنبام ىرصفك احل الاانا َلاَ» تاس ارسل اهنيرمصلا

 داصو صالا ىداصو هلوق

 لصالا ناذكحو» مالا

 "0 ها هرروانددقعملا

 ضء«ىفاذكهىوادصهلوق

 قالا قفاوموهو خسنلا

 ةدام قناسالو انهمكسحلا

 قادصاهبضعي فو ًاددص

 سومأقلا الق فاوموُكُو
 هاررحو

 لصالاىفاذكهرف: ىذ هلوق
 ىذلءلوهرطناو طيضاا اذهب

 ررذرقب



 اذكهزللا ت-اصانك هلوق
 ةلمكشتا قو لصالا َْق

 ها ملا تعيراشك

 ةععملاءاظلاب وهنعظااهلوق

 قواند_دقعملالهالاىف

 هلم هملاءاطلابنيسنلا ضده
 هأ تبيلا ضرءمرظناو

 ءاملاو واولافرح * داصلا لصق

 | ١ 24و هعءو و 07 ا

 مكحلانيديزب لاق ءادصأ عللاو ماهلاوعوبلارك دىذصلاو
 همم و مث و و 0

 جأن,ماهلا عمم ماعد 27 اني وج

 قلاب زنلاف تاودصه عمو لاق عيصت حنت
 سادال 6 خصوم

 موهتاودصلااءداممكيلا 5 1 هلينق كف ناف

 : | قيل لو سوهو ديد قةسلجرلاىّتَسو قفصة يدصَملاو فّرعأ هيفءاملاو لاق

 (قوهيلا ارظ :هفرشتسىذلا اوه حرض ضرعت لجرلا ىدصتو ةّضراسملاٌةاداصملاو ا وص اوم هم © م >َ - < و
 3 .موشم 8

 ْ 0 نينح ا ال 35

 ا اناادخنأو هلاوطُم نالت لو تأوي هود

 دسد مد و قدمو و مود

 0 دكر ١ لي حام اناةءاح تس * ةدكر 2 اهل

 ٠ امهدحأ ناهجولفركلايداصأرق نم باجر لا لاك 1 ذلاىذنآرقلاو نص يزعل ليزتتلا

 م َنآرعلاداصّعم ىلع ةاداصملا نمىهأ هنأ ىاثلاو نينك اناءاقتلالرس 2 وقوم اسهال

 30 ] ًاىهولادلا ن وكسذاص:ءارقلاو لاك هل دأعو هبا ىأةجداصلال اهدا

 دق و هللا قداصل اءانعمل بق و اهياعفقولان 13 درب 5# ”وءاسسهل افون رح نم 2 اد

 ا 4

 اةاانو كانو ل راكي موورع وأ فرص الوةروسلا ما ص ليقو مسقلا ءانعم

/ 

 ع 7 1.

 يرام نال ذحاو قمل راسو

 : 2208 و ما
 م2 لاهفاوجأتلهجاذا جداول اص م هدو

: : 

 رعاشلالوقهنمو ىربنبا لأق

 بت ابر ترداذاو * هترغدان ملقلادداَص
 سس

 ا كرادثىأ ب رغىَداصوالَيْئبهقاو نك ايبطملل شرك زك اتصل

 مهم هي

 نالهشالاوهولاق 0 ااا اورؤو ةدخلابرَهلا وكس و

 ىهةَفوُكلا لهأ لاف .ةأداصملا ىف سابعل اوبألاق ريس دح هسيفتأ :اكه_فذعهللا ىضرركمانأ

 -م مم < 8

 اا ارت و ملجزلافو يشل ةيانعلا ىه ىمصالالاقو ٌءاَراَّدملا
 20020 سويعألل 2 تاما - ف

 لك ايف ضرالا دنت ىأقرفتفاهعدبو أ اهعنءيفاهلقعبتأ هرك هنا كلذو َّق ل لوطا داصأتب

 اهعنمابثم مالكم 9 ةْئكاَصاذاذباىداصب ىارلاكلذكو اهانادل اذاصمكلذف اهني دلا
 02 ير لا

__ 

 نع



 اذا (ىدص) ءاملاو واولافرح ه٠ داصلالصف

 نوقلاععرضالوق هنمو لبا توسيع عج 1

 لذ ئاَسلاَو طم ءتهعتساو 2 اهعسراَفعواهاَدصْمص

 مسالا غاتملا لاو: ةَماَهلا ف ىَدَصاا لوق”برعلا لاك هعنع ئمصالا نأ نا ىورو

 لاو ىدانا تت وص برم ىذلا توصل ىَدَصنم 000 مصألا هلق و اذهنمما مهنا

 غامدلاىَدّصلا لود وعد نمَقيدصتْفئبؤ ور

 2و6 -

 صو امهماهأ
 سمع

 ا حل ف #* مهناود ام م

 5 ه<

 ردم و نايد مود موهف ىدصى دي َ ر اىدصلا ا رطبا ؟ىدضلاود ريملالافو وق
 « م هدوؤو 7و

 حسيالنا لاش و ديدشلا ُسطعلاَّىَدَصلا رس غلاك و ىدَصاانيأ تما

 ةد دوس لو 200000 مل

 ُيداَسو ذم ما لاقي و اشْطَعَت وع نسكب كلذاو عامنا شام ىوح سس علا

 نال ورع ونألاك و اياد ةينرنا نايات توون وقسدادلا ىّدصلاو

 ل 2و هل لاء ىأ لام ىَدَصاهلا و لاما ركن اهتلصت :داهباملاعتاك اذا لامىَدص

 هادص مدل ءوتاماذال بر لاق ولات و لب ,اىدصاهنالاسةفل» الا ةيلصعرلا هلا يم هشعي
2 

 ناكملاوأتطصاذا ببال ووت اذعآو ىتهأىاءادنسوتامابأ سل

 و سم ©#

 هادص مد هلوق تءمناكف 1 ا ياحتومكتوصبالو عمال هناف لجرلاّناما ذاق اعلا تملا

 همس ردود

 يابا هنال ال عللريعت هسا مم عشار ا |ءانبلاولد 517 نما عجارعجا بيتو

 هدشن هنأ ىلار ءالازبا نع باعت هيما عمستالهن' اك انس مدلج رات هاذا

 بابضنبسودسا

 وسو توو 0

 ل اه ا ىذلاك اًميمجوعدأ 35 ةيداتو راسب الاف

 دشنأو ةيهادلا ىهلدقو ا هلة ليقو ليو كم

 ىو )دو تود سس هسصودم ومهم 0

 لشرب سن عجاّسالا ىراع * هنا لمتتانهومهعدتنا

 فيطألا لجرلا ىدصااو درس عونأ لك ثوصوهوىدَسلا لَم هناي شبح لقي لوقب

 عَدّصلا فخ دل اكاذو مومو لازمه اذهدينعو ا ىوررفث لاف دسملا

 .مالاميلعي لعرت ةفديدحن ماد طول قاما دن دولا مدخلا فيطللا اوهو

 |ىدصأدقو هيلا ةد ورشا متو 51غ وص عمل و ستأععأ

 كيوان |قيضأا ل ها أس آلاف احلا ثيدح فو للا



 لصالاىفاذكهنورلاهلوق

 انهسذ تلا ىفىذلاوانه .

 2 نر ةدامىف ناسألاو

 ها قورعلا

 اذكهدربملا نعةب اورهلوق

 ها درملاسايعلاو أ لاقو

 ررحو

 ' هايلاو واولافرخ * داصا الصف 111 1 (ىدص) |

 ول سويف ته 5

 لالا لثعلا ىداو ملثم #* لامار عام
 و يي - 2 00 3و 5 »و - 1

 السجل نيا * انصوصالان ا الاداوص 3 رعاسشلا لاف ةيداصاهتد ساو

 و رس لإ بنص 3-3 وه اي ا 1 -

 ظ 4 ساراو 13 هو ىدَد ندلاو هادصهتلا عدضلا_د سأرلاوّس-و هسفن غامدلا ىدصلاو 4 ومد_هيناسنالا
 8 وهم5 2 هم هووم 70 0 1
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 ىربنءادشنأو ءْللا نماهجورو ىوربو ناين
 1 «تةوماوه مسقك همودلو دلدود 9و سو

 ماج 0 لتخلا * اريقق صرب حالدالا ىر
 "تعا وى 6 م وهمس دس ه+

 تيهذديزوأ وأشلا نملك ل ليل ىألاهلا نمل تيد ملل فيغننا لاجرلا رم ىلشملاو :

 1 يلاقي واشلالْسأو لالا ىفالا لاقي الويل اهغجبو ُةَياَس تيقبو نالفةيشام

 يي

 يلوا حار ءالانا ةيلَسدحاولاو مهلاومأن اعيد وصقمآ, الش رانا

 م لج مورا واق ماعوت لاو أيش عقراذاالوَراساذاذاشو ئنلك اناقب

 كلذف ارنب سو الاقو م مهلشفَفِ بَ ىذمو مهو رق

 59و هم 0 هم 298359

 اور ىناوأشلا مك قلما هابيل

 رانلاىليممعب طق اذا ص لا ثيدحلا فو همي او ل ثدقتتسال-جرلا لشماو

 00 © مسعود ه سءدلع ه هو

 هنأ اهي سى سعمو اه رخساواهذ ةزتساىأاهال_ثتسا ة ةضسفو اهالتشا بات ناف

 سمسم م هم و ست سوسضص وا

 دقا ماليا هقَمسسسعطق اذافرانل الدلم لج نمتناكفد زاثلا بج وتساَق قرم
 مسدو يدوءو -

 دشنأو هاشم اىأانالفل-ر لا 1 هدي حمم فش بان اذافهتقراف

 ه3 5

 ا اع اًنوْصعى اودع ٌئأ يمي دوال 2

 مس مو يل م ادع سوم هدم

 دك ىأ مدل ند هيقام ىلتادي اك زطان ىلعم الد السنا واسندر 0 كرولا لاف

 9 اه“ 9. ع 11 م نو توص س ا سمو 0

 0 وتلكلاوتاشلا سمو هَ كاوا ةرقو باكل تيلشأ بيذهتلا
 تاو

 ديصلا ىلعَتْلكلا تيل سان !|لوقو باف لاق هنأ داما داب امئاسأ
 مر +2 0-7

 ديصلاب تلكلا تنسو لاقي ت ته كسلا نسا لاقو ا 1 ديزوألاقو 08



 اذكهريغصلا للا هلوق

 ل_طالاف "هلههملا ءادلاب

 سوماقلا فو مكحملاو

 0 دريتدفل

 سل مو وجور و وهممو ب

 ' لعن تركت مارت يس 0-0 "ايوه بو * ءاقسلا

 ِآ 9 يللا ١ كب كس هج لك ضل" ةكشا

 ظ هم مق ساروا لدم

 | وبا هكدا اذا قا و ىكشت شون ىكسشلا ندمت اىاءاسنلا ىشن اخ اثيدخ

 فيَصلا فاول ل عواطق برعلا لوقت ةسانك نب بحي

 " هعءهث - هه7 0 هم

 هيكشحازلا نبا #* 00
 00277 م 2 ه2 و 0-75

 : شل تنور تحتفل اذهتعلطاذاا(رثلاتأكلذو ةوكشلاريغص:ةمكشلاو

 اهضعيوفةيللا نوُقُك و م ههافشلا_مفن 1 رلا تّدطع و

 مرو 0-2

 رعاشلالاقو ةركتلادلاذا وسن دارل شاذ ةصراخاهو رش

 ١ ب واطو دل لاما رنا تكد لا راو

 ٌضيرفعبشلا نمد ىوط فأل واط رلاى ص هلوقو اًطاَتتو نع َب سلا ىلا

 ىأ شا و هوك امل لفي نلا تراس تحل رلارك ىأانألات كاز و

 ةمرلاىذلوقىفليقو يذهتلا ن 5 وكول 1 ”رغصلا]اوكيشلاو د وكشف

 اهماغلاهارب و « مها ردا تدعمرا

 0 ئ نمدسشاو دخلا الشلاووأشلا مدن 101111111

 ىاراادشنأو الث مواثيق لنا ملأ انتداتم
 را

 الوك أم انوا وانع 35 5 هانم تلم ام فدا

 ثا ةروأشان راف اشد رق ره اقنشأاس وةملع هلل ردا ىلصونلا نأانغلب انا رىلأتت دخفف و

 _ 3 26 هس «< و .٠ 4 2وو

 موق صا سو هيلعمتىل ىلا ناراكب ثيدح لأن 0 ,الشآولشا لدواشلا عميد نفد

 ةهوس دو .ٍ

 مشل تنذقت ءرمضاك ل عفا هنز دروو 9 انه ملفك ل نمش وناقلل أ ودعتلا نمنولاتب

 ول -و

 ةرشأوههيودقا رك لع تيدا لن مو لائاووا ريس نوعا 1و الاقتساو اولاو

 كأن نعال اهواشن ىثث اثيدااىفو معلا ءاضعأن نموضعلا الك لاووأشلاو م اضتالةعماج
 للا 3

 قتلو بلا دعب ءؤاضعأناسنالامالس ثاودودمءالشأ عملاو اهلشروأ هدام نءالااهوضعن



 ءايلاواولا فرخ“ م نيثلا لصق
 ساو توم سال مث 3

 مازهلادكن نيحرصلاك 5 مراع ىاسلو كش ىو #ئ 0 ىءدحامرطلاانأ

 0 هيلا "بلكات امنملاو عجوُمْعتو سل مون

 مَ 3 - 8 قس 3 م
 محللا نيب , رشعتلاو»و هشام نتكشفو 0 ةكتملسيتكمبيذهلا هنا ارحإو

 اال انما

 -- و عة 1 5-0

 1 ل اكشدقن ًارثكو هقنع دفريسلا هبعن ا ذاريعبل لاقي و ققشنلإهيشراظألاو

 مسوق هسل) مود -َم 2 و نم

 لسا 5 ىرسلا لوط ىلج ىلإ اكش

 ربل نبا لاقف همي ليها دبع ليسوا ببعلا عشر مشو تعلو

 اهراعلنعر رهاطءاكش كلتو 95

 اهنا مالذي ناعس لاذهُنادارابانىأاهّراَا :ى.هاظهلوق ئءمو

 راعي ,سل ققاطتلاّت اذنكم هيبة أدارأ ٠

 هم 2

 ىل_صدلل !لوسر عموهوابنأ 14 ادازلاامهد> قرم اطناها ناك هنالئيقاطنلاَتاَذْتيع

 هللاىذرويدصاار 5 يأت اهنأى مو خ الاقاطنلاب وش تنكوراف اىفرلسو هي هيلعمتتا

 م. هئالْسُفدسوتكو ثاذئاك 1 نع اههنع

 4 0 7 0 ابوه برعم حال سلاف ىشلاولاق نئاث نمّيوا-ةم

 اثم وكن دقبر ءلاناليادوا رنعةبلقنمت ةاكشم فل ىنجنبا ٌةاكشم دفان, تسل

 وكلا ىهجاح زلالاق حاب شءاهيفااكْشك قامت لوقو بيذهتلا ةالصلانواعتب وال اولا

 ةوكلاربسغل ناك ناو اهلممو لاك برع مالك هكاكثلاولاق وللا ةسفلب ىهليقو

 دار ايست رانا اما ا لا ىهو ةفوزسمب ىهو ةوكححتلا

 ىهوةاكشلابْتمشلَقلاعضومو راهن عيت ملا ةجاجزلا ةبسَصقةاكملابلاعا هقلاو

 ها ارعاسجهزعو هيلا الفك ايريس لول رعلاو ةذفان تسول

 تسد ف هنع تدك ئن و ارث فاك ىانكواذكض راك اش 1 ا 5

 *منمح رزان ىئاصلاثيدحيفو هديكاش لءقو ةّذفاتلارغموكلةاكشملا ا
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 5 :نماسنأو لاتملك يلوا دا ليدنقلا هلع قاعي ىتاةديدحلا وه

-.25» 

 ثيدحىفو اينما .طو ىعنةقوئاق عدم ادلج ناك اذافّنبلوحو عيضر لجو ساو د

7 
 اههعجيوةريغسصلاةب رقلاو ولدا“ اعوو خلاق يذم بادب

 هدم ١2

 9 -ةعدحأ اذانؤردل اك سة مطفاذاف ع ع طر مادام“ راذسلاعل_متوكشا اهديسنبا ْىش

 حلاريبزرلا ب ال اقفدمأب هلوق

 انيديأبىذلا لصالا ىفاذكه

 لحيررعو بيذهتلاةرابعو
 لاقفهمأب رب زلا نيهتلادبع
 لئةف نقاطتلاتاذنباا

 ىلذهلالوقب

 هأ لا ةاكشكلنو 3



 انف

 و تنس و ه س

 دشنأو هننغت ضرااوكشلا ثمل نايت لاموحلاعي و

 يطأ وكت "لاذ ناك ناو 3 هبطشنكى ذأ متنا أ

 68 مم : ياو م و

 اقوم العز خدش وره تدق قعود ل نماوضع ىنتشاو

 موهضعلاف تفاوت ووَوْعَفَو ةاكشواوكش ضرما د-ةو ضرملاوه هوكش

 اوكتشتاوتاو كشكل ىشلاو م ًأورضرلا لك ضرس ىلا ىشلاو امك أكلا

 سب 2 رلالاق هاو هتيكش نما راجل بفرك كاني ناز رلا ىف و

 1 وَ اهيكشن الفال ىّتشتوك راه دوت راناهقانعأ ىولت في لاين دقالب

 لام اهمالك ماتسمع ارهلاو لاخلا وسنماملعام
 وذ اه سس © < ٠ ايل 7 41

 افضل كاناوح سم د“ ايكتاتاو وتشتد #2 اهينتوأقانءالايدق

 ا درك كاذ هك اوال ناك زونأ لاق نا رخآنابتعساك لاو روصنمو أ لاف

 ْ ةمراعنو,هنسبعتم وكشي هس فداصاذا د 1 ءارفلالاقو ئوكمو ذأ
 ص وو صه

000 

 دس سو قو <

 ةيعالمووراجأ اىملكت 0 31-0 0

 ققوتنيح عدرا را نع نينعاشلا ىلا قوَشلانمسدباك امو ىا ركششا ىأديكشاى عم اولاق
 ا

: 

 ةالصن عفا قانلتذأامهأ ال تعل رلا م-_بوهيلع هللا ىلص هللا لوسرولا ان كم

 وو < هو

 اذاهتسكشأو نوكيا ألبانيا: ديصوإأ لاف ءاضمرلاتقو ةريهاظلا

 قف رذءعثو ونس ” سس

 يوم مبكأ اذك: 1 دوفوفدسنإا باميلا كانا -ةباكش نم تع رف اااعش

 دشنأو اطاهثلالا فبوهقعي ةاكح

 ةمدع م هر ةهدو د )ر صور

 ال الإ نينسلا ةقارقر * للمل» انمءاضم :هلتلاك

 مام لاكو

 6م

 لوم ءازعلا ىَتشب ناكدقو #* ىبنابيشلايدابلهّليَح

 دعني حايرطلا لوقو وألا ضي تلو

 انا



 ١ (اك) ءايلاو واولا فرح نّشلالهفإ 14

 0-2 هممو 5

 ثعبس :.الىوقلا فعض داك 2 رب 2, ”تارباصلا قاشياذإ

 ب مآ ىامملاءاتاشملاو هنا نعل كاكاو انخَم ل هاراسيالي وعي

 عجب اومواقنراعاطَسسي الزب دوط لان م ديالا 0 وتنام اناا و اهريغو

 وكمت ماو 4 5 "رو يعرب بن ُك نا

 < سوس

 كلن ل اةيالعك لاذ دس ىلع ةياكش و5 وك 0 و ىلعف ىلع ىركت التسارع

 مدفن موهام لكل نما هامنرداس 1 ًانالءادو 7 وتبلقامن اىفا ميسلا ريتال بأ أوفا
2 

 م»*» 68

 1 داولا ىف كلذهلقل+بيلعٌمباكشلا تلم ةياصولاو ةمالولاوةمارخساوهمايلا

 مس # < هد -

 ةسيكشوةباكشو ىوكش .وك الفوكس سيدا ميول امتواكشك
 0-0 00 م5 و. م 2 هسادو

 ىربنبالاق 50 1 و - وك موهفيليعفوسبهسع تريسخأ اذااكتو
 تسامح دس

 -و ماو

 دوركم ن مامر كتل ومو لان 1 هب كف صيامراهظا ةيكشلا وةياكسشلا
2 7 - 
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 هتدتع أ اذااضي هتسكشأو وكن نأىلاهجوح الع فديَتلع اذ الف ٌتيكشأو دوو ضع
 0 مه اه 0 0

 ىلا مدل او دادضآلا نموهو مكساج هنأ هناكَش نعَتعرتو هاوكشنم

 مدع ©

 مهمادقأ ب يسيامو سوتلارح هيل اوكشكأ انكشي فم اضُمر را سوسو هيلعدقل ل وق اءأو سم

 لريمو كلذىلا مودع ىأمهكسشي .لفالابلقاهريتاندولأ و رولا ة الص لاا وج را

 اذهو ريثالا يالا وكلا ىلع هنلجاذاوماوكسم تاز اذا لجرلا تيكا لاقي و مهاوكش

 مةلاقناهلبتف ال يقءن اورد - قم نأ وقر جل ة الملا تيقاومفركذ يشيدلسا

 ةدشنمدوبص ل ارواب تحت موب 3 أ نوعشم اوكف دوبحلا فو ---
 وو" هعءو -

 مويابت نشرط لظ اودصس نأ مهل حس « كلذ نم هنود<امميل | اكسال اوكلدنءاوبهنفّرلا

 ىاتنام سوير تبل اصلان نب نص ا لم هتنكتتاو

 ىوكشلاووكشل او د ورك عدو هوعوكشلا نمل تاذوع هريمأ ل جرلا

 ةدملااتنأ لاق مكتبا يال بيجاوأ لا ض راك ءاكسشلا اوداكَشلاو

 ضّراو تدل فتاوي لوقت ”اكتمالاوكشلاش دللا ةدعلا اق او

 (ينععمانلا برعلااسأ - ؟)
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 نيالا 0ريال ةفيعضةماغطلانألم الحألاماغطانو هع دلل اىذر

 || قئالاببذملا ملأ وفى ش مدعو ى ف ش 0

 لئللارع رث اوهورمتلا شق راساذا ىنشأف 'رعالانبا ىناّشالا ه-هجبو هز رك ىذلادارسل

 ٍ ّه ,موةالكد ثبدلا وو فورس يمة ةعيدوو أ ةبصو ىلع فرش اذا يش 3
- 2 

 اج اصةدَماَشلات للا: ة هج -رتلاهدد فس م١ ل او .اهترف رمح 0

 1 أ ةهفاشأ اومافش ع م ةوءاها اص لوقت ن ْن 1 دلاف تاون تلثال و3 قل وعد ةتواو و

 ||[ ديما سينجل سلا لان و /لاو ابل لبلخلا هم :لعاشش

 1 1 0 د ودس'و #ده دك 0000

 ١ | لاعاد مل تست اىأهيتمفتسا اريخن الف ىنريح لون

 3 و - 2:8

 | دهتناغ اد فا ثواقكاوماقَتلا 2( هرستةياكتهودعف قع :ًاذان الفنم

 0 2-5 يا مس ومرض د أ

 انيلَع تاغ ر زيزعلا لب يتلافو وق ثوةوٌدشوة واقوي د قرص 3

 : دوعسس:ر اً رقو مالكلا ف اك موءار هلال ةئيدملا لهأو مداعةءارق ىشو اننوُعَت 2س

 ناورب ”وبأدشنأ ١ وان مَع

 ه5 »ه و و مهو

 هدتجح نمقرشع ىلا 3 ه«رتنو اخ ن 2
 2م 11

 | هلوحأ لوأفثدنأ اتلا ىلع هنالو اولا جاما ولاق غل ىهو رسكلادان ”واق_ثةداتق قو

 مملوك ازومهمناكلرك ذا ىلع نولو بارعاىفرحواولاوءامأ | نكن قياما كلذكو

 ساد سد ىد ساو -

 1 اهلقامت را وا ولا تلعن ١ ضع را شلون و :ءاهلال لوخد لبق لع اره وةءالص :وةءامع وةءاطع

 3 4 ىلاعت هلوق اوؤو ىغالاكَنان 'وكبن نايكي لوقت ع نو كم ع و

 0 هس ص ا ع هو

 ١ اصلخت كاعدن . دارأنوكبتازو و ةوعنلا بام تنكدارأ انتة شاع 8 و

 أ كوم نمت اشو جاح كال لوقاذه ام افقد ذامةن نك 0 :كدمع و "كد .و لو

 وسأل

 0 اماقنأ و الا املا اشلاشو

 ةما س هس سدس اهم

 هنتاخ لاو ل : نانا اودي نردد د دلاىف

- 
 م ماع 6

 ١ ءاقسشملا ةراشاودو 011 هفاقستلا فمر نمل قيل | ىلع قشااوهنايتسث توكينا |

 ْ سس )سد و

 هسئاشودْمسعلاوُددشل اء "لاو 31 أ ئاعودترم“ اعاذاءاقامانالف تسقاَمو اسيثدلا الرج الأ ١

 م ل ا ا تذذذذ1آآ1 1 51 1 1 ]1 1 1 1 1 1 0000 ا

 ىا ٍ
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 0 و اولاف رت د .نيشلالصف

 أ دسايزتومابحم خل الإ سعشلا تبني سمو اوقنماح لا ابتوسديل

 مسالا ماك فمعقاوالو ان را ىلع فرم ىف شيدأالاىأ ىسمالإهلوق ة ى ءرهزالا لا اهب ورع زرع

 ِِج رملاىلءاو وشال نبا ثيدح ىو ْىَْدلا ىلع ءانشالاوهو نية ارا ماقم قشلاوهو ٍ

 تيتا قل دم ريشلا آلا قشالاق,داكي الوم لع اوُفرشأ ىأ ْ

 قس ناقل لو ايس لودح الصدور الرع ثيدخ فو توما لع ظ

 ىأ عيون ذادعتأنؤاذارخ الاهثيدح فو هسلعٌتآيأواثدلا ىلع فرست اذاىأ ْ

 نمبا أ الحرن أ ثيدحلافو ةايلشاو ة يملا دارأ ليقو هنعع روث لعازةاذ

 ها حدس سه 6 ١

 ملكت تفك امملضفأ نالف تام لاقفهنف 4 اعنا سو ياعم لستات س

 بهذا اذه نمرود لس سهلا تاب الاد عتب حرصا دز امدارأ تانآ نا !

 ىدحإلاَفقَمْسأَن كن راو زل ّفَشلا ناقلابالابابن مل لووالا نبال ١

 25200- 01 0 م

 علا اوسْمشلاَن مقبامو ضد قىزابا اىضذقتو مادا هينك ليلا افلا

 هم مد 52 0

 هنن ًاوذلملقالا تاع سيد هتلا فو ٌتيَرَغ قسيسفمو يئسأس رمعشلات شو ليلقىأ : الإ

 مع ود و

 لا ضر اذا +. ىشل اليسع ملزم و

 لاق َلعَفُةش رؤيا اناس وديلع قل لسلام سميد ابورْعَل بأ

 نمربلا انشا نموهو“ امّشلاهرصتخا ىأ سف امنينمؤملا ومان ا

 ب اا ىلا ماسجالا» ءاقدشن م لة هنملعتف | قشُش َ ا هيفّشيهلا املا ص رملا

 2و 4 . 8و وعدو

 7 ل را 1 ددح قو ىل اننا و سوفنتلاو 5

 م7 51 9

 نع بلعت يح ملا قش ثالاو ةاوادللاو العا عض وماغشلاع شرف ىتحا وتر

 نالدت اارامزنالا أىدسأع وم ط مسن با لاق هرم دقت مو ىف و 8 اتدطال هّمطالدان درغلا
000 

 قالا تيكسلان بالاك ةكاسؤلل ىذا ّي الاو هلال سلع كلذ ناكل قالا مالو اسنالا

 لوقا تتو غرب نأ لا لامَتلتَمْنلاوروصةموهواههابت اوبرقلاو دوازاوقاسالا ناك ام

 مدان رمفولطعف مر 5 مهلاو ار لايام صاخ نحارلا
 أ 0 1- 4 50 .
 ناو قالك د يدحان فمن 2ع 2 رم شا بوكر يار 3ع ى.رافلاةدشنأ هلو 9و

 لعلوةي فصلا كاما رك نود كلذ ناار يول ننام ضوئي انا



 ىف اذكه اق ورلا تحت
 هأ 10و ىلصالا
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 اماهصا,مئابهفاريقف دب اهان" ًاولاهانأ ىئشنالو

 تعا +9 +ة 0 2 م وأ

 أ دعوا ءاححح هاش هبا ذا ءهللناغ أ لاقبو انش لدلالة ىنفّنأو

 لاق رانلانمةرثح قش ىلع من كوىلاعت لاق قو :لك شو ناو وقت نانالاو رافع

 هيلع عشيد حف و ءاملا نمّتلامالانالو اولا نم هن قرع رع مالا ف مش ةقحالا

520 

 لالهلا فطعب
 ست سس

 هضم جا مم ع“ 8<

 قفا مويدطخوأ نش أ 35 كاد .انيي لاله وذو 5 قورلاَتحتمك فاجأت

 |هيلع قرشا ءىشلا ىلع قشأو قيقا مولاه ع امو رأى :لك ف حافلا

 جرا عاف أف ن "ا هدل-اقو هيلع قرت ذالالوا لع لقب و كلدنموهو

 امثل تَنّشو هيلع قرشأى أش اوئنلا ىلع اشأو تول اىلعاو 0 ور

 5 95و هع

 | |ارسئاوتو علطلال-لا تو ةسبن ءاروتيواوةماكلاوَبورُغلاتراعومْنَ

 ةيقبورَصَبلاٌةسيقب و لالسهلا يب روهقم قالا تركسلا نبا ىرهوملاز ءثناناه

 جامملالاقو ههشاامو

 هر سوم < ه8 00 وهدعو ع

 قبو قشالب لرش أ 37 اق رشة نك لاع انهو
 6 و 5

 . قربئبالاق ةيقباهتمتي عدوى ىقّسوأس عشلا تباغدقوىأ سالب هلوق

 ا هصصو 0 هموم دم

 نرخ تلات دس قي هب - ىقّتلادعباَسالنِير 8 37 مدنلا ف لوق:لثمو

 رمقللو هتومدنع ل جرلالاقي تيكسلا نبالاق لد لا لوأىفنارمامهمالس مثلا بورغدعب

 500 اطع٠ نط شيدجلاقَو يق ىأ قل هنمي تاما يورغ دنع سلو هقاحتا دنع
- 

--9 

 نع هيبتالواذإل سو هيلع لصد ساهي مح ردح الا ةمدملا تنك ام]وقب سابعا

 ءاطع الا هلوق عمسأ اك اماهتناولاك ساثلان ليلقألا امس دحزلا ىل يات اام

 وديع قل صير سابعا ليش دل ذهورؤ سنو لا لئاقلا

 يليق سانلا ع نمل ىأ شالاءاوقو اهلالحإ حانامدع اهم رتملاعجر زعل انزع

 : فشلا هبط فتان ءأرأهناسلبماف و 7 بشت سلاكد يطع أى ا أو

 ١ ٠ ىلع ىلاعت هللا لاق هدد يذلا ءافشلاَلانقشْساو 0

 ١ اهتطعبَا وق ددةنإ .زرلافو ا عج | وهسناجىأ راهف وراعي 11 مالسسل :

 - ني هل تلي ني وب ل ا ناس ا

 3 د ا

 » تهييس 1: يره يا ييسر لل نيا دا لى ع

 - : 5 2 , 2 



 3 (ىنش) ءايلاو واولافرح ه نيشلال سف

ىلع اهضعب عيل امذه رقع اود تءرصوت درعا خفف صا ارقَعفر رشف روهشملاو
 

 باعككب هندي ضدي لح نباجنا بك تبرر يظ ىلع اهشعت وهج ١

 0 " جالا ةقانمسأم اوعّدلاو ف فرت ىلءاهضعب وبنَح - لعاهضعي و رو ىلءاوضيهاقلا
-. - - 

 نانسالا بف التخا ليقونانسألا فالتخ اعلا (اغش) «* اصانتناءاو هلا به 2
 معك - ةض < 000 <- «٠

 اوه  ة؟سماو قمل جرو يقسو داوع سبسفلو حوراو لولا ورّصقلاو لولا

2 1 

 فلل ىهو نانسمآلا لعبا آلا هد َيْعاَشلاْن سلا رش عمار ةيزاجة بقاع ءابقمو

 ةئ « فالتخا اعلا ى رْسالاق ر 00 ييددِق و نانا نم اهريَعٍننل

 هت ىو

 ةجاملا هيلا ينم ٍ ثندح فو ىرهوإ لا هرك ذاك ةدازلاس دلو نائل

 مرد 6 10 م 98و -سده سس” سو -04 مهول 82 وم

 و 0 عى رااملاقفن سلا نانو 00 00 لاا

 5 دي 3 2 كل
 وهو نوئلاب نغاش ىوربو عم اكوالاوريثالانب الأف ةييماا

 بعك ثيد->هشمو يمسي ارذسيقنب صاعبهيلا* جب نامعثي دج فو فيصصت
 2 ص

 035 دهمال هو
 اهلل .قباتعلاءاوْعَّتلاَو ةيغاشُ ا قشأش يرق نم رابف ضمنت وكن

 رع اًشلالأق اه اقدم فَ كلذبت يعمل بق ولفسالا ىلع ىلع الا اه :راقتم لصقل كلذ ن

 باقات بشي ىركسن لا لهاكوأ لاقو 7-3 قيذلاوقيشلانبنطواوعَ *»*

 مل »م < سمص »9

 اهيفاوجلطْنِمْليد قام د ردو لحين" اك

 ةيِغّشلاى ءرهزالا يلا مسالو لويلاراتغَْلا و ىلعالااهراقنمفاطءنال اذ, تمع»

 ها م اء د وهدم سو ع-

 ىوراذكه الويلان قسرا رع ثيدح فد اليل لوبلارطقيأ

 . لاهو هق اذا همر ثالف شو القليلة لولا مدينا ءاغشالاو تعسر

 لمع بوق ىذا أ 5 مهلد للا لاطأ لعلب
 5 0 ل 7

 مقل نع اموهد فورعم“اودءامشلا 04( مير ع لمع هبانق ل جر مساوكيو

 2م مومو

 ب ان الف ىشساو دودغع اشو طص نمهناداعش ل عفلاو يلب جينات عمو

 ٍديز قش ورعولأ لا: لالش لايوماودلا ماشا توا الذل تقسو ءانشلا

 م روم داس

 الشفاف امأسش ىطعأ اذا قْشأو 211

 سن ضعيف سدقنب سماع |
 سدقديعن بم اعيبيذهتلا
 ها ررحو



 (اعش) 8 ب « نيشلا لصف 4

 عارم بلا لبوه 00 ال يلام دن ااماو

 ردات كر هيد: .ظدلاف ةنحلاهّاَخد و ىدبعل تريك ذدق نفاخ الصلا م يونية

 5 رمت ١ يع -
 5ه 765

 عة ةيظلا لبق .ةو اشيأةيطتشا 0 ىرهزالا نع اهسؤرنمةعطقى هو لاب 1

 لالا نم وهواناطدل [عبومر غال نكات اوليكلا سأ 0

 56 اا ا ا

 ا
 5 مناك لاوملا سور نمرسكلا ىهاويظان ولام ىو

 5 ا ا ل 5-4

 ارا تشمل نقبل نمتيعَتلاو جرت )وتم كدا مص وتدل

 : 8 دارنا ىلعردلا ىلقكارشتلا نركب امرك ًاواهنمرغصأو اناطسّتاهءجو تديلال مو

 تناكام رى ٌكلاولاك ةيظْلاةعاسااواهرابدب ىطَشد اولا اهاصْأ أبت ىت-ةسءرزملاَف
2 

 5 ه د1 2077

 . راهو اهوا امشاةراغلاموقلا أ معن ىفاشلان ءكئالذىو ريتا اردرسع
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 ىلا ارعالا ننادشنأو قديش

 ه7 5 م

 مسيل شلك ءاول 2107 ةرافاقب رايىوام

 تانق رلا سقُئالاقو

 اوس ةاغراشلا لمن ٠ اكورئارفلاَ عقود
 5 هس 2 و هو

 ءارذعلا:هليتعا مادخنع « ىدنوهسيكبن 000

 اذا انس ةراغلا تيعشو هيما اسلااقتلالزب وثتلا فذحوودل رلءافهليقعلا

 أخّدلاو ديعبلا ىاشلاو ءاوشع وهف اشَع ىَمْمأ ًرملاتيشحلاقياكناو ف نينرتلا

 ةرصو داَفشلارِفَسلا محملا ةناومدلاو تاعّشْلا ارد الصح ىلا ورمل شاق
 تورو

 نئازعو لع هاهي كشأو نامل رماه

 7ع مدوم) 6ك 8و9 سوسو "2 2 ىو يأ

 لمه هياوعشأ ىذلاريكبلا نا 3 مههسيفإ لدأاام ملأ

 َتءاح ىعمالا مدقتدق ةوةهعمرغ نو اان هنا وعسأ كور ورو« اوان ولوقز موه و-نبالاق

 لامني عدججلادشنأو نارتو عنا ومدى اوش لوما

 ت8 )د و») س وس هس وص 5ع

 اوشن وفن ارم ىلع تد ض 5 يماقم باعك اهيع را اكو

 لاق اها ناكو داو صرب عفترملا ٌيناٍساوةبحانلا نَا دم عئاوشدارأ

 روجهُملاو



 اد ___(يشلا ودان م نيئلاطمت
 ماما سل دعا

 ةاقسر الاه *ةاقىأ تيت اممَمَحنالسوَعلاةيطَعلا ةفيضونأ لاقو سوّقلا هيلا

 هلوق نم ىلارعالا نبا هدشنأاماماذ

 قوز ىلع اوا تماس * فرشلي نانسل اهاهما

 نأالا ل يعف 4 ران 0 ولدلانأ معزدق هنافلاق

 ىتشلاوو لد عجب ىل يغسل ناك اذا هنافاضيأو ديم بيك باب ندرك حبات دوكي
 و هو

 هديس نب الاق عمج ع سدل هناا دقو ع سدأ و 3 ع 206 اهافتاطت عج تلال

 ةيشلاىل ايدو ةيكر محبا نأ؟ قاس مقعىه ىتلاظش عجب ى نشل ىدنعىذلاو

 لاك اناطتَرباطَي آو
 ىدسايرطلب يدك * اهني كن

 لاق ا الاى ووهداطتو
 ا يو
 قداذكلا لموسم #2 قراب يو علعلن ءهددؤ

 ع ه6 م ء2- 0 9و 00 دوس 21 رو سو

 مولا ِرطتو اور ىأاولطتتف م مقرف ىأةيظشت مولا تيتو د ا

 عا الا مهوموميهدفالخموّقلا ى و عاب ااوىلاوا سانلا نم ىلع زيعلاو اوقدشتاذا

 ئراملاوت ,وهلاكو فاما مييلعمالَغُلاو

 ةمد <د

 منيان اهف» 0 9 2 0
 7 2ع 7 ها

 2و : را 70 صوص ع ع

 ع بالا نع 5 صد 2ك هيندأ نيبانمدورت

 سنقل اكره لدي ةدئازئبلاوليكتيبلاَفَك يل عافلا عضومىَكاممتلانعرشاوق

| 

 رقم كا حَنِب سلا أسها 5 # جسدا اواهان لهآلا

 رخال لوقلئمو لاق
 مو وسعه هموءج

 دازىب نوبل تقالاسع 5 ىف ءابنالاوَكينأ مآ

2 0 
 بلع دشنأ لح ىطشلاو

 9 8. و 0 ْ 5و سو ود هود ع

 بلختاهبصتافءاحاذإ 7-0 ىلا سؤر مدعرت لأ

- 4 5 

 ةرنعلاف دودهاضتأ“اظَدااوشو

 هم 5 م ودوبس هسه <

 عدرا ائَسلااهعقوم ولا ف 5 اًضهانمكت از رعالدكا

 | يوي #9 ميكا 000 ا سا 21864 2 1 +27
 001 3 0 700000 ا

 1 : ١ 1٠



  لاهتلا دلعأ هش ةقحتسملا أ

 القاملا لثمىلهاشلاو هلوق

 حامعلاو لدال اف دكه

 ىل_-صاشااوس وماقلا قو

 ةددشملامالل اتفوداصا ١ مضن

 ها هحراش هتك امرطناو

 - (ىظث)  ءابلاو واولافرخ ٠ نيثلالمف
 | قضي كر رلاقلأاذاءانعم + اديعقرافايصانحبرااذا + برعلا لاثمأ

 5 ومد ضم 00 مدد همو

 ا اكلات ثيللا هنع ع فهل -ر ر عشر رو طقسا داء[ نعم ولا هنع لدي ف فك افلح 2

 ةدشلاوصتلاو 3 اوتلاوصشلا لار ,ءالانيا ناَصااَصّدَو ابشن تعم اذاوسْش
1 

 | انج ع ةمص سل 86 .ه م سوق <

 اديواركو ةيسراغلاهل لاب 2ك تلق اناوترصل تدفع اذا .لئابا نمو ماش او

 / لوقو ة هد وطلاب امتلا يلا بسر صم حان .ةيرقمسأى طلو ضأن طش (ىلشإ)

 اناكلا باث نميري وُطَشلاغ ى ع ةلادبرب * تاربحلاويطَتلالاََع « رعاشلا 55 ص ع
- -- 

 أدل اذامالابتو كلما ا( دعا ؟ولاءاطّتل اهللاقي ضرايل مع[ :ذ تلا فو نش تس
 سمس لم سد - هه ل

 |ىأ روز اانمطشدقو أم 00 رامى أ ماعطلا اذ هانيطئامرداونلا فو اناا أن

 تك راف : ” شما 0 اكون مَ ( ىلغش 3 دحلان فمات
 م سو 3 ومو - مم سل حل

 0 ا خ لما رلشىل لش“ ءاقسلا تت ىدمالا ىنايعللاهاكح اتكسر ادب

 ١ "< «ه- ا 2و و295٠ 0 هءداعو <

 لباد ى 000 يكمل فو 0 .طظعةاطشلا و همماو 5تعقفن 0
30 

 أ 2# تماداسلا

 2 2 يا

 1م ا ع ارا انشا ' ل ف طنسوا ةيادلا

 مسدس © مو م سا 6 و سم م

 ا سرفا نآس بمعلاراشتناك ى ظيبلا كا اردو سرفلاى لغلق صمم ذاف بك لايصال

 ىلت-ٌكافار ءالا نما ىجمدالا لاف كاذكو ى رعَصلا كر راه سنم اق ادم ساراس
 0 سمعا وىوو 2 1 مدمس ساس

 سرفلا ىل اند هعضومن ءلازاذاٌو يدم هنود خلا و فلولا رص ع نيب هقيقد هبسصع

 سلا سانا بّسعلا قالا ىطشلاو هاتوا انّدوهف لقت سرفلا يظَّدو
 لا مس 9 م 0100 - 2 هعوم 3

 اج ةيازت اع لكيه ىلع 93 ىحملارغملا لكناد سمو

 لالا عكر 3 ال1 ىونلا لبو طل ارياَم

0 0 

 قزام مظع ا 3-0 ىلقسالوةنهاوو ىذيس كا « ىلعلا بكل مو ىربنب لاق

 )هس «© و - اع

 مطظعةيامثلاو وهداطشوىل ايدتدت و رك هرشأ !قلشد لبقدعص هوم ند 4 ماذا عاب

 ثندااىفو مظعوأة سو صو سَح نمقشةيظَ لاق ةيلطشوثنم فلفل وفاس ||
 و 7222

 مك ا عضلات 2 مهد هم 2 5 0 مد ب

 راننمقيظشهنمتراط بذغل هيلع قل ةحوزو السن سلب القل نادارأاك لجو زعهقاانا
 م

 5 20400 ى م هام < م ءو رم ع

 بذغل اةدش مك رغأ هنمتعقوو ةماشهنمتراظف سابعا ثد دس هنمو هن . 1س ا[ مئة اف
 و 00 3 4(

 ةيطشلاو

0 2 
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 دنع هوب ًاداكح اذك لاق لج ىرورشمكم 4 اف و لعوعت ةوهو ةيدانلا فل _.ح مسا ىرورشو

 هنونل لبج مسا ناك ولو ب ف ,رعلا نمد أ هنْوْب « لهنال ضرأوأةيسضةلوةنأ هسايقناكو

 ودخل يارب بتل ارمالانب لتعملافبيذهتلا (اسش) فرصل !نمهعن 'ىئالفنال

 لم نيسعلا موس اءازقلا (اصش) ِصيشل املا ارعالا نبا نعيسلعُت «(دن)
 ساسم 2و9 و © - دوو و هم 2# دس ء ص

 كيلا اراقب هلك تب تس اوس بع اسمو اوصْسوصْسَت وهفهريصباصس لاقت ؛صودمشلا

 لاف رخاىلاو
 ووو و هر 5 7# <

 ٌضا صم نمذراطتب # صا بربرو 4 صاشرهم براب
 تا

1 - 7 

 ٍصاصرلا افك * صاونيعأ:

 هم م جدر و, ا 2 م2 9و

 تعطقاو هش هريسغ غو ناس الا اضع و هعقر بح اصواصُنبأ اوصخشاودُش رشي و
 8 ند ودس

 و دوس <.

 ىنايغللا ايبأ ل ماغمت دفنا اوقتعطقاذاىذلا ىصاشلاو لاك لمان تعفترافدغن او
 9 85-2 صبرصو - 2 95 جرم 7س ع

 1مل نكد ناوي تلعاص

 ْن :دلمقراواصم 3 قرلاممَك
0 

 م
 ص ا ةهما سده

 اهئاوقتعفةرفا يفض واهو شناك اذارقلاوع ماوَقلا"» ياسلام قا زال لاشيو

 ماشا ضرع

 رخو ماو ع و ا ٌتايصاش ضار ب اوةيصاش
 0 مس وم هم يسر يع ©

 هيصانل ارويط ىذا هرج #23 هيج نشا 9

 .7 سوم ؟ 3

 هيصاش ىبتنو موةلا ماس »ع يمال نبا ها

 .٠ م هد

 هيبص بصاالأكاهميرصلاورثالاو 03

 ت ىو

 هيصا ردجارجالا نيس

 رفاقي زف صد لطخالالاقو

 8 23 سد

 اول :رسي لا دوسلان ملا #* 5 "اك تايصاشا وةاوشلأنأ
 هم ماو

 0 تاكو 5 ات تشانهن توا ولم تناك اذافاقزاوبرسقلا كانك ولات

 ًّسش يضم و .الييروماديت مشو اذا تي.ءال لاقت فاعل ءلاااصّتدقف عتتراام

 هربت راسك كا وشي فورملاوةديسنب لاق قاسكلا نعماكح ص اشوهف

- -_- 

 نمو لك للم ىلظَو ىلع ىنابعللا ام ىلن 4 ب ىلخش دقوءاطلاب اظاش ىداشلللاةيوىرهنالا
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 ( رشععساتلا برعلاناسل - ؟1)

 ىناذكه ّن_ضذذغال هلوق

 ةدامىفانل مدلسقا ولصالا

 0م
 ىدشب ىدثدق هلوق

 مكحفا ىف طمدض لا

 بان محامصلاوبيذهتلاو
 ىدُد سوماقل! فو ىر

 طمضدقوهحراش لاف ىضرك

 لعف :روىرل م لعفلا

 هيلع صو : يذلا قوهام

 لحم ىذرك فنصملا لوقف
 ه.:ةكسصررسو ها لمأت

 ويعم

 ىلغشو ىطش ىنايعللا هلوق
 فامهطمض كلذ لم

 بتكو ىذرك سوماقلا
 نفيرلا ههرائانبلع
 ماقملاررحوهرظناف ردح
 معصم ما



 مها وهترج لالطاهلوق

 ها هر رحو مكس يف

 - (قرش) . ءابلاو دارا فرح « نيشلالسف 1

ان ميدل يللا ذب رسلان ولأ
نا اسنف ىأ ءاسنةي رفح قو ه ةوثل

 ءانال :الا 

 , 22 - 0 م
8 

 هن اب رشمتدخاو ئسقلا نمل لابملاءاشعْنُس هئاه رسكونيشلا خبل رمشلا ونا انرسشلاو
 0 ا ا 3 0

 حارس ةبناضبأ وعسل و ردسلا وتس اموتعب ردتسلا تان ارمشلا تان قينحوبأ لاو
 00 . ردي ع

 وسما رمشلا سوةولاق نابرسشلا نمسادتلا عْئسندايزوب أ لاقولاق

 هت موسو م .2

 00د حو ةيداكيالهدوعنأ اوعزونادبعلا هس

 و 5 لوو < س

 ع ريت :وفطعاهد دعا دك 5 ممن انرمشلان هلامشلا ىف رو

 3 وهم © 2 00

 ام رعت نماهدحىل 1 اوفا 27 اعل مأونايرم ذلا ف حاس ا الاف و

0 

 الا نو اقابياتمركتو اهدا فتكا مكلوُددح ور منار ل و ع ااروبئادرلا

 مهمه <
 3 ْ انك اوهف ضيا ف ناك امونا انرمشل اوهفهسقس ف ناكام و ْس اووف لج لق فاينم

 5 1 دحاورسكلاو خاب دل اواي رشلاو هو ناسثالا د سب ىف قاهدقورعتانارمشلاد

 ْ هج ٌتلاوهو وكلنا رشا ىارعالانبا بأقل نماميْنمودَصَِنلاَدورعلا ىهونييارتل
1 

 وو
 ]| 0[ المل قواه ًالماذا امس « هي راو ةرطملالف ةلاوفوترل

 0 ورع وآدشن ١ او ناغضلل

 1 ايل كرون ىر رو : مناف ذالاشعلاّبكَت

 عضوم كرش م وضعاف رتل ونسأل مهام ناعيا لاقت كا اس عضوم ىرمُتلاو

 رءاشلال اق دامو ماجا او ص ايغهيوهنبحانو تا ارغلا ىرشود لمقو دسألا هيلا ىواتهننع

 -- ع ة د 2 م

 : / عضومارمشلاو دلك ىلسىفَو رطورشلاو 5 ةيفدوسأ ثقل ىرشدوسا 2
0 

 باكرا ىذو رع تن تلاق داوم و

0 

 : : بيذلاهدذءىوُديَنابرم نط 3 ناقخل مهريخ ارِعِيلكِلااذذأب

 تلونرغاالاق حضوم اذار وارسو

 + ورؤوس رى مى 8-3 ءنمو ل

 ليديفءا رشا نمترفف أدقف 35 لسامو ةركبلالطانمدبأت

 0 ا 7 ا

 نم رقماشلاب عّدصو نافع نود مو لسلام ودار لا ارك ذثيدحاىفو

 ةؤارشو دنس ةقالقا مت ؟نأىلاهدالوأو نام غلا نيم دبع ىلع هذكسي ناك 2

 ةهمداس مع 28

 ةرعرشكل اق :نيدمتود< رنمبإ رق عضوه

 هك مع ب ١5ه ع 9

 لحراوكيلادبأةروفم *« ةو دارشت زن اهئماسفاَر
 »" - ئ4 - -

- 



 (ىرش)  ءابلاو وأولافرح « نيثلالسف

 هلوقو هقحن عواقب أ ىرادبالو ةععفنم هيقهل تسلا يذق ممانالوراةالولاق

 فدي

 هموم سلك ها مد ود

 لاا وللا 3-5 هننأداب ىررانتدقوأ اذا

 هام ىنانغالالاكو ارو نادل ةيو هات ييدوكيأالا ىو يسفر دير

 هم وو وو بو. و 1ك  ستعز 8

 رثبلاهبششوه لبقو مهاردلا+ 1 2 دا ىلع جرطت شى او هغراوءاطعز مزعل

 راغصحارخ ىرملاو لاك رشم دلو لح ىلعرم وف كرس ىرسدقو ل

 0-2 2 منيو وقل كر ديم

1 

 4 م ش

 هنموتباهنلاةرابعزلا مع ؛ 21 ةمرافلا# ذا
 صال ا ىرسشف ثعبملا ثد دح : هف سقرو 20

 فى تاكل وه تارودانت رع 0 غ 1 ارش نعاناضالا بذي
 يسيسس ناد 0 :١

 مئاذتومسظعىأ متو ءارخأو ءارش أع لاو ىلع ًارضقلا أ يسكر جلاةيساا برس شالا

 رخ الاثيدحلاوه.ئاولو لاك هلام اذك دحلان

 ثيدح وأمه سحأ ىرش تح ا هل ا. «ءود
 جلا عرزوأ 1 بلاموي »* انش قانا ربع 41

 © الا بدع يباع "اي ه7 22ه

 دودي اوك كاسين مها رضى وهلا كمبو او

 عمك عمجلاو ر ناو لاتر تلزم واواهتعتكنف ءاظا ةمتعب افرق

 111 5 0 2 وليق و لظنحلار هثليقو لنا نيكسةلاءىرمشلا و

 ةودص مور ززهسوم و

 رعت يرقات ىرسو ىرأنامءط نالث فلام و 53 قددامأب .رش خضعول بر زل ف 03

 يح لظتحلا

 تت

 نابرمشلا ىرمش لا لاق ناب رمتلاو هلاك ة ا لامتةرتق تاتش ْ
 ثددح قو يب رش ةدحاولا ضرالان م :الرّاوُناوطرلامهو حنو لاق لاتملك ٠

 ترضخلا ضرالانأدارأ مهضعبهاوراذكعويثالا نبا لاك ةدحاوتم رش هوامير طل

 لدللاقي ةغينسوبأ لاقو ها ةد_داو ”يلطنحا من" اكفتابَتلاب

 هموسق يل -

 لاقو ترشتساوةر *انرئابفلللا رتل لقياك ريعان هلأ ارك” نمناك ام
 مص م



 و

 1-2 هم هدم وما

 ارث هديك 5 ىلاةب 0 و 0

 ا "ب ا ا واهعي 7 ءاغنبا هن 57

 ىيرائوهوتءانما اعرق كلذاوتنملا ملأ :مهل !اومأ ريوس ًانينمؤملا نمىرتشا

 مهلومدنعندعتانَع 23 مهسوفالالااوءايةتف تأ
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 5 كلبركرتو هللمهسغناوءانممأاودارأ هالة ارش مه سفن وعمر اوأاةارشلا بيذ تا

 "| راشد> اولاو ةرئاباَسمألا افراق نس ة فل اءاهانعب ىأ هللا ةعاطىانسغنًاانيَْشاَن امهلوقل
 ١ و 0 4 وه 9-5 ع 1 1 و 5 ٍ

 ارح 0 ا اس حبر عنباثيدح قو لحرلا ىرشت هنملاق.و

 ”سودمد قري <

 1 || لاق ٍمامالا ةعاط نعم هجورُو جراوكلا م هو مهلعف فت املاك اوراصىأ ديرب ةعس او علسو

 5 اذا رشمتفن كرو اعوعائاترج" ايهاب دارت ماو عن مالكا اذهمهمزلاغاو

 14 | ةزتشاو ال ترك يرش ذلاو # ىرشلاو سنك نمترر نلف « رعاشلالاق اهعان

 5 أ لمالا ارمشلالاقيف رص و دودم ارشلا فار ءالانبا منال كياشلاو تلا ىراشلاد

 /ٍ ْ مهد عىلام ميدبأ نيب تمدقت اذاموقلل ىدفنلتن رو لاق ننساها اوهنورصقيدف

 0 ا ترن ره مهجة لاذ سفن كرتدقو مهتم اطال فار,

 :ارشثيللا لاقو ناعسعلاةارش م 0 0 ها اع رطل ىدلاولِح رلا

 ' ا رك الوح ىلا تعمم بارتوأ لاف ىورملا يلا ةبسنلاو ٌضرأ

 1 ليف نركراوميكأ كن يسقي قرف هير ثمر
 ' هود لا 0

 1 ' |بئاسلاثيد_حفو هول يأ سيف ئرشتسد كرش سوو هديسابا

 1 ىرادبالو ىراسمالو ىراشيالثلب ١ رشربخ ناكف ىب را ىلص الا ناكج

 ريالانبالاق اي رلاىد < باقترراشبالو أرشلا نم ىراشيأل ل بقو ةح الملا ةاراشملا

 هاوقرف بلعث لاقو د ناو رلاىدحا ىف“ لاخأرا كالرخ رخ الاثيدحلاه_ثمو هجولالوالاو

 لاق مالكلاذدر :ربالو قالانع عادل عيالنا نم ةر. سيال ىراشمال
 ثا هضص دس حل ول 2 فدو 2 ةعمو

 زلقعلو عير امك هب انام * قتأو ىمي نبا يتسال ىناو

 مشل نمىراشناللإ ىرايالويرابمالو ىراشيال اوس نع ينارشعالا نباتا اسيلعت لاق



 ه2" © قع يود 1:

 ا6١/ (ئرش) ءايلاو واولافرح  نيشلال سف
4 

 دشنأو دمى هر 0 اذه لاي ديعسولأ اهوحشو ىوشت هوتيل“ ءايتبلق

 ١ برس ًءانهل كلام فرص * بآل لوُقيكلاهىّر و

 مرك ىلع دح ه سمو 0 هذَخأ ىذلا بول !لثمعأ ءاورةراسقلا نهي رش اكوا

 الفةقدصلا ىف هنعهللاىذررع ثددحىفو اهلممىأ غلا نماها ورشاوعفدا ةهجوهللا

 لبد ف ىنتق خي رششددح فو هبا لثمن مىأ لد هقوأ هلا ىو ننساكم ذأ

 امرتشي و لجرلا متل جلاذىدنبدوقب اهاورش هللامْفاه هرسكف لجرسوق ف عر

 بكر ١ ارسال هدعب تحك لاك عرزءأثيدخفو لئلا ىأ ىررمشلا لاق صالفلا

 انمبرف كبرت ةَبكراهلوب تذارأدببعوأ لاق قسد اًيطحدَحأو ار /“

 ىفوكباذا لجرلل لاقي اذهنموراسكن االو رونقا تدع دىذعو زيىاروسف كشك :

 ير ولم ىرطاّدا ال كرشتساو هيفّرسدقهالا

 هيحاو مر اءارش و دادشالا نمف ةرسوهفلا لا اح ىَولاةلزنجىَرَتلاو اخ ْ ا ولام ىرش 1 ائافارايخاسَي ةىأأ منَبكر تيكسلا نبا لاو ل او

 ىاطقلالاق هثيحانأتا ارغلا ىرَسو روض رد اولا

 5 دو م هص صم موو -

 قسوَلسأ مود ونا ارفلاىرَشب * يسوم او نع

 ىرشو ريش دساولا هس اوجوهسيحاو ىأ مر رطاءار امرا ارث لج .رالاق 52000

 يسد قاهودعفاه تأ اهكيرستلناك رح عيبا ةقانلوامي :'الاقيو برطضاَةق ةاثلا مامز

 رسكلابق بلا ىرشو ا ماب رسشلا كرو هبار طمضا ربك اذاَكرسيا هام

 لاق 0 وفقك و َراطتسالنقو هلاعل عئاتت رمل

 اًناوُث كرش افاوفتْوَم « ضعي لَقرلا ىَب حاصأ
 تالقىرشتساو اكيناكرشرم داسؤو هن ىداماذال جر اللاق د هنموكرتتسا كاقك
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 ةفص ىف ةشناعْددح فو هال ىنالفرا يو هلا قيما راما هيو اذارم لاى

 رش نموه ل قو هيمشاداقوقود وكدا ىأ هيدي كَ غام نعدا ىشرا يأ

 ىرشو ”نالمهلاتعا انتم اذا عمنا هنيعشم رك لاعبو 0 اذاكر اوقربلا

 رجأن بالكربنءادشنأو رمل قالي بضم كرشتساو كر :لجرلاكرشو اًبسْعْنالَف
 تامرإو مدن رد ع 000 سمس ور

 مدتم أ لع تابوتي رش » ةيشوع هليلهي هيلعتناب



 ثلا عبد الونبا» هرك ذو لاق #* هنو نم ىذشلا لي ىح 3

 مه ذ5رز)ةمدنذ م د ع

 : | 0 يي سااذكلاو اكل نتمسك نرش اًذنسلاو نيشلا

 اسوا ف اولاحاجزلا نع نها نمُبرمَصادَّشلاو غمصدلو 01 واسلام

 ( ىرشا) تاو عجباو نها نسم :ٍمْدداَذَسلا ىريتتا لاك فري سدادنكل 00
 «سانلا نموا متدقنا لاق هعانمارتءاوءاريثو اوسدا رك فاو كاريشو ىريش هير شلا كرش
 س وهو < ةم اص 7و مس موس دمه

 هوعانكأ 0 هارد 2 نبهورشو ىلاعت لاقو هللا ةاّض مع ءاغتي | هسسنن ىرشإ نم

 نكلرعييا 2 اواو لاق ىدهلاب اللا اولي أل وز« وو

00 

 "ل 1 رت نم "لكل لوقت برعل و هيفبغ رغرامهلاجبىرتشملاةبغ 2 دي

 | ءايلا لعةمضلات امم افا ا اع هوذا ارشاد قريع

 0 اساس ناكر م 0 وءام ءلاتفذخ واولاوءاملا ناك اس عّمجاف تفلدفت

 : تفذخ مال تبقاهلبتام ١ داوي 0 رخام ءابلانا هليلعتىف معلا ى ربا لاق

 الأ :ةمنأ عمم مال الع نالاشودو 1 3 هرم أ ىلع ىرمشلا عمم ولاك نينك اسلاءاقتلال

0 

 ق9 هم ع تهم وم ,.

 ٌءاراشم هاراكو يا ممالك جنو هك ذلمجرأدوكيت أ ذو

 ديزولأ ناسا لتس دج واذسه لعوا هيح عسل وارإلا نيمار لقد هعيان“ ارم رو

 ةماع م دم ”سه )وص هس

 ءاإ ار-فلالاه مهلا اير امسلو ل ميوزعملا لاف تراشاىأتيرششو تعبت يرش

 هد همماو 5 َ

 اوعاناو 0 نأامهئمرثك الاقنامهذما وراس 1 ورث ب درعلاو م :اهنا اوعابامسُنب

 همس سوف مث-

 هيرمش ا رم ود ءءء اشلا قر هوملا او ءانئ نسال سدو دك للا

 لئلا ف مهاوفتلأما ةلادهاش ىربنبالاق دادشالا. نءوهو اضيأه برس اذاوهّتعباذاءارش :

 اياز ه 5.2 <

 غرفمنبديزيلوقّسعب عمتي ر رممرهاشولاق 3 اريش ماعةملابالو اماه ماع لاس

 ره و فر 2 1
 ارب هتقرافامثداوأ-ا نم 27 ىفنكتامالولوادربتب رش

 اضيألافو

 ه وو هو وس هوموء مفر 5و <

 هماظتنكدرب دعب نم #3 ىتيلادربتيرشو

 50 هدعو < ع 07 -

 ةسحاس ة نم نم ل نوه أند و وديار 00 رب ْزلاث د دس ىفو
2 2 4 

 اةدمحو و و

 اهنكلو هلم ىرسشرانغ ىلا نال ءايلا نمثل دبمهواودلثم ئشل ا ىورمشو 5 ًالىأىرشأال



 و 04 0-5 س2 و 5 5

 و
 7 و# سس ء هك 317

 باودل ىلع عقيم 0000 ابدت هي

 « ب ه-

 كلف لكلاب ايداَدِشلالقو بالا ضي بايذو:ليقو د دوصقناد سك عاوز

 احادق فصد مكمل نبديزيل ىربزب ادشنأو اذ
 وح /

 رو ور 3-5 ةه.س) و ف ص دش سل

 ياو 33 ةرانواروطوصلاب ادلع

 لاق 03 اناني جوليا كرع تت 3 رخ لافو اهيلع اطفي بايذلا كربال لوي

 تذا لب رللليقهنمو 4 ٌدآل-رلا ىذشأو ٌءاَد2ةدجاولا ريعبلا ىلع بالا ذه عّمبدقو

 5 75-520 «ءو يو

 م ار روهلاقي و كلاوهر وذشلا,بطتاذا 59 و ىد اذا اًدّسفارعالانبا تنذشأ و

 وهاد "ل رص هو ىذالا فك نهموياع بح انعم ع نايات تل 0 نما

 دشنأو 50 و عفى دؤي بنل ىدألا ومما رصقلا

 ثىللالاقو هرشع أ نالةتاَذّش ىَدْخ "اليا لاقيو 07 اشلون د

 3 ا .- 2 و -

 ئحارلالاق ةدلاوثوتلاةبش 2 .ةاذّشلاو هن أرجو مب دشن 1 اع

 مع ت2 - 9 0-0100

 سبل لثمرألا م رسامو الب ىو ن نمش وربما

20 
 ماك ول

 ل 6 8 ةدعاوجلاو ةعلسلل ىلا دوعلارم هكاذشلاو هتمرافملادوعا كاذشلاو

 ةيانطالا نبا لاق خخ را فد ليقو ةببطلا

 )857 ٌيث هوس

 رطل للاولاد 5 ايايئ اهنا تسامانا

 و هموو 2

 كلاود ت *عتااذا ىوربو ىلرالاريجهلل تبل لاقيو يربي الاف

 دشنأو ىو ءالاز | عمنا وفي الراو كا الارَشلأو محلا تيبف
 سا و وةدوردم وة دوم ارط#

 اعمار( ليني كيسملاو دع ىتبخت ىلءلْصَلادلدا

 #ه 7 ه< 20 00 5وم | عدس

0 *« 0 

 ١ ه- ودرو هك

 ا »* هاتوا نع دشنأو ولله ورعو أل

 دشنأو رعنب ىسعو ورعب ن «كاملا نول نيشلارمس كيىذشلاو

0 555 



 .تكترت

 0 «(اذش) ءانلاو واؤلا فرح «.نيشلالدف 16:

 هس و » ت ىضسرم سوم

 ركب وأ لاق 2 #2 ةماونفتخ نما يش ىلا ىف ذاك لذ 35 يباز ءالانباد_ثنأو قبلا

 قيكتأو ”ىدالاع نماَدٌكلاو لاق فقالا بدكم

 1 (والا يطَلاَقانَعْأَت 0 ةموُخ نمد ليوا
 «#ه-9

 رثك ًاونلادلاسريغدشنأو لاذإاراذشارغلا هدشنأ ردصموهولاىدامعجبوالل لاو

 ل [ىثلانمَفَرَطاَدَسل ادلوق ىلع اره دل ىزب نباهدرؤ ودل اونو لالا بةنأ ىلع سانلا

 اذااَدك ارعالاا تنااذهدشنا ومقياس واب لاق و نوما لوقةنمو

 نع قدا اذاضيرلل لاق.و يري 0 ش 0 0 وق

 سل همءو بوسات

 اهذب بتامد ري شتؤلا ن 0 هاف
 - 1غ 2 دهو وده يا ث عدو

 اهديدشألا قب مادمت 35 ماع نع ١ الاديزتسنامو

 دشنأو 0 !نع ىذا ةياَدكلاو هألا همها الفلجرلاٌثْوَدسو

 ٠ ناوَد_ةوناب رمادا لبلقلاى كااضتأادكلاو #4 للك اًدتْسْشلاَلَعِراَو 2#

 لاق عضوم

 همس سدوم 9-2 «© ند مصو مد ومدص

 ناودش ىلع تقانةدربسم 0 اما ةيبانلتيلا

 5 0017 و سدس

 انك رقبتها ادوات مجود دلو هدحايت ”لكاذش (مذش)

 دشن أوىذالانماَدشلاولاف فلالابتتكإوت :لكدادشلار كول أ كاع لام ”هلمهملا لا دلاب
 دعا معا هنا أ وو. 5 0 سامح شوج

 ابوالملا ىتطل ا قانعأت يولل 000 ةموصخ نمانش دل كاك قاف

 | لاف عا اهو لالا ىلع سانارثك أزةمج لاذلااةشوردشمد نو لادا دلأو

 سوألوقهنفو .ىربنا
 ٠ تال ص سمس ه5

 بدلا تعادلا 0 قاف تاركا امان لزفأ

 ةص را نام لاق و

 سمس عه مقوس 8 <

 7 قليشن . تعج 2 انِهَسع صام َكمعَس لضا

 بزالاَعماَدَكتْدع» ارقام قادما
- < 2 

 و "رو و مدس 5-5

 حامز طاال اق عئاجلل كلذ لاقي هعوخد تما هاذ مرضو



 1 (ادش) ءايلاو واولافرخ. ٠ نيشلال دف

 ال هم اوم

 يئايف توك يللا ةئمف فدي بعك ثيدح هزمو مدقتتو ايف ست كاذب ديرب وطال ةعس

 ا مس آ هما همك

 ولما هع ساو ىو لاقيو سوسو يف نهي ىأ اريدك اوصئاهيفوعشل شي رقنم

 ةواعقلا عساولانرسسفو دلابىوراذك ء تلاه لاقي سرق لو هيلعهلا لس ىناناكدنأ |هنمو

 وطانادبعب ىأ: : كاسل هرفو هوط# لطرال |نمذخآلاربثك ةوُطّتلا ٌبيْعَر سرذو

 ملا أ | اقيم اةمساورأ و ةواطلنا نم يطا ايحاشو ةعابز غابات

 اذان الف لعءنالف ىب مشرع ,ولأ قالان ءوطألا ياابو راف رلاع دو

 لا ام ذك ا دل فوسرتلا هصأو ميقا
 هص مه9#2 سد ع

 ىرهزالا هرفقرءاشلاجباتح اف ئ ,هةووهاسغا ل يقدتو 5 ناركسلا ل.ل يجاكت قاس 5

 امير رجالو تيصشو تو صن لاقب نال فلالاب تش ناو ايلاببْك ب رسعلا نضع مالا ارسفلا

 اهللاقي ى وأ امو لاقرب مسا ميدباونيسسلاراًهم ب ارعالانبالاف 20 رع
 هوم أد هدم سو د وي

 ىربنبالاقو #2 ماسلا ىتصأو نم نصيص * اا
 ةرووص مسومص يبا مس سدر 1

 ىجن الافولاف ارثلا لوقا ذهو لاك هولا ليم لكى هن قاس يقال رثب مسا ى

 لاق ميلباونيتلاباصمىهلاقف نار ءالاناامأو ىرب ننالاق "وشم ملك الص تي

 سون بنعم لاق عضوم مسا ىح مشو طلشتاوقلا لوو مسالا
 ه هوو ومو ا ايلا ل

 دايقأب ل ةعتإلو ا 1 ملا ًاةيرعق

 0 معأهللا وٌدنحسلاّملاو لاقل نمدومالا ع رزلا اًسكنالار ءالا نبا 2

 افرطه مَن 2. ودا سشادهرشو# هانغلا ا مك ذاع ريثكن نءلقؤئش ٌلودملا

 ىلا ىداشلا يبار ءالانما اًمساَ را الاّدو د هرغوأ انضمام هوصباَدشو
 هم

 كامل هئمافر :رط ذأ ىأ كا وعان 3 اوبدآلا و معلا نمأي ايل ما و

 7 ع 20

 كاش ثلا ىنغلل لاقي و 3 ا كن وطاح مك نتا وأاتس تدتنأاذا تود هعجو

 ةقرعمهفر ءتملاذا ف :ردملا نسل تؤ دست لاشباو هب مرتو عاذاءانغوأ اره ]أ سس ءاكشرلا

 لطخالا لاك ةدمح

 وهذ همس 2 2 سا حج ه5 هس 5

 دو-الو لال ىل لولان دو 5 ٍةفرعم ضع يمنودْسيهف

 ىضو ادّملا ماده صو رز سنموأ لاك الا ودبس ل نانر دات ايئانبعل ان دوم

26 - 

 (ريشع عسانلابرعلاناسلا - ) 2٠

 ىفناذ_كهزملاة َرهقهاوق
 ها ررحو مكاو لصالا



 اذا يصلك غزافلا نممومهلل لد دولا نمي مَ ا ا طع ىلا

 8 دشنأو امههفءابلا ل قلتي ىلا نم ىم ملال دق ِء بسذلا ف نانعلاؤأ نفع

 ا لة قفا بس , هتاف ىكن نه قِصَتلا ليو
 5 2# م85 1 - هب 0 آو وه <

 ايرلا نم وف شعم ال للان ورعوأ همهمنا ىلا ةبعص اوت ةزاقمو ةحاطاوخشلاو

 007 عو 868# بد جس

 انتمالا اذنهافمسبرمالوهدوعالو نسل“ الم كلامدقاواهللاقف ب ع

2 

 رج حصا | دع تس ما 2 0-1 20 1

 نيمحانإ :رغاوتااقفتنزاك ظظ00100 هرغسةتدراو هلوظدذوعو هضام هن "دل لا

 ش سروره لاقى لأ شهوة نبالتلقر < نورعلاه 5-7
 و ص

١ 

 7 ةونلا برات ذات ةيشةأرملاةبْشم فصول ىثلاف
 هم ل رد

 تارغإ“ 3 | ًاظقىث كفن

 وهليقو .ماطنلا مصل لوط رمل اوهلقو لش راارسسقلا ارهظلا لد راع وصتلاو

 ْ لرش ا ى 20008 زلال قضم رق ماتلا لي وطلا

 فشنأو فارعالا نبا نع مد وصل

 لعملك ا دهن نعرف 5 يكف ضف متل :
 هب اا

 ثيدخىفو و ًالاو قهّمعلائنوضلاو كوبشلاة مادبا وصلو ىو رو

 هللااهقرش كه قز رطل ازامءابلا نكسب 8 ميار تحبو ىهاْنئام سفرنا

 5 دهممدو كا و, ى سم2 مود-و 52 ه2

 000 هدفا 56 ودوص افا 22 ىلاعت

 *تءافاضت لاق 0 .وفاضُت الاقنالو 1 مودا ا اا "فن ارعالانا

 , #ة 0-5 و ء+ جو

 دشنأو أيده سن رفا مف ىع مالو فرعواولإبو هو فيَ
 5 5-5 م مه .

 يبا او نيلس طاب د هبحاشماعلل واهافّ ذك

« 0 
 و .مزيوء. فص مود 2

 اطيب اسدع ناو صتوستي ل جرلااصقو اههاوذأ تاحتاف تايحاشو ب نضام

 و ومع #7 هس

 ف ةوصنلا بيغ علا عنس او ناك اذا رشا لاقت و ةوطاناةوحشلاو

 98ه

 وضتلا عيرمدلالخ راكع يالاوعنا نتوصل فوراس لاه شر رك ذمالسل اةيلع

 ف ,



 رع ممل تالاوواواتس م نشالمت
 وايد لانا ىرهوما قر الزالاو ديس لام ئيعلا بحاصءاكح انيق يتلا ال س 93-3 س-

 دشنأو رمشلا قت اولا ةخم تل اءابو

 ايمان وسال 4 نوصل عنو 7
 ترص <

 - 5و وء 1

 ىلا ةمسفل اولا ريغ أل ذيدشاب همت دوبجتسو هازل هيلث ماليعق يملا تاع نافلاق

 ل 2

 رفعجو ألاف ىربْن بالاك موال اع ءادلاجنطا 1 00 550 فب ىوصت من

 ىتمنلاامأو 00 متل :يباوصلاةَديسص عاب فورمملا دب عنبدجأ
3 

 لاق ءايلادند شد ى اوي :ليزخ ماو صقتاومو لاجل

 ل :.ددعب صَل ليو لت ناكولوأ
 هناوصوهاور زغ طاغوشو ىلا نهى ممّتلا لو مهضعب هاوردقولاق نزاع رئلاخأك

 : ىّودلادو.الا نأ وق هيلعونايلا ديد نبى ىلا |

 مومو صلو ٌوفلا بص *# هناف نان م صم مشا ليو

 داود ف لوقمتخإبلا#

 هك نعاس 6< ةهمو <

 يح اهانعامم ستلو ني هل دوما مدي يعل ند

 ب 0

 هيعرذلا نتا نم هيجل ْن وسلاسل اذافىرب نا لاك

 د رع 7وس جس ا همد 5-5 ىو ِهء 5 04 ع قل ونم <

 امآو مب ربو حور جو وذ هتحرسل لون ووو م موهف دوم وص نم لوعفملانوكد نا

 يلآناولوغ كلا ىصتلاديزو اك توف جين مل ءاقلام ما

 هب 8-0 همىذلا اوهيبدبلا دود هى طناوروصتم ىهحتلا تبكسلانبا ُراتلا

 ء مو نأ سم 75 م 76 0

 ىزلاو 1 حرخع دم ل فمها ى مت ىذلا كلذكوك 26 مومن ام 90 ا م لاقي هقلاج

 ناسا ماج ناف يمنا مالكلاوها هدد ءرهزالا لاق روس مم مواقي فريش

 رو وع 9 50 ملم وم2-و -و

 وصلا ند ع دلاله نأوهو ل هلف ىلا َدمو

 اذككبكر ذك ةنالفلوغت ٠ ءاب المقدقب وخلا نا ىاثلا دجولاو موا نمال بع
 يك 4

 يبا ارعالا نياد تنأو مالو 3 نالفو ميسو عمشو

 لدول ىركلا لثموب كرت * نيود 2
 ا وسما لوبان + يِمضْْوِصَل امم «٠ .لضتاالاقد 0-1 0



 لصالاىف اذكههصغأهلوق

 ها هيضغأمكحملا فو

166 

 2ر2 ااا لعن ورع ارسلا وع رلا فل خاذلافيضملا دعب راك

 . لوما أ ازكى ناد بكم ثداأو عاملا دورا وتو ف

 200 كم وهو/اتثاليقنوثلاوهلءوملا نيساانهتنمةروهشملاةياورلاوريثالا نبالاق

 اكمل و را تهابرمللا ةعاجت مباضأ اذاَنومْسممهفموقلا ألاقي و

 ةرتنعل د ثنو نا'رلاو لي ناوداركب اةءاسب نال اورعوب لاق كربنبا ىداولارذ_مءاثلاب

 يش نام ىذتابالا لعن * اهميرودارلب نايك ليسو ئاطاا

 ىناكتدقو زا امن ىد داولار 5 رصئاتلاباِثسّلا 71 اربعالا نبا (انث)
 كارلا 5 ينام بذهلا ىو ىإ رط فاصن ليقو ياهو 4 رزعاذا| اوك نوصل : 1 0 49 7 و ِهِض
 م مع

 ذشنأو أغار امتشبلا هقودو هنازحأ ُ اذاءانغلا ءاصّتو ينفعو قبوط

 نانا اوَتقَداَو غلاثأ د ناس فلان ىلإ
- 

 ةورو 00 د ءصد ىو 9 م دع هوداصص

جلاتءدودودم ىولاقيو
 ىبضغأو ترس ىلا هّشأو اهودصثةما

هنتءقوأل حرلاتيص*أ 1و
 

 0 مو

 نز اب اورصعلا 0 متلو ام-منعهقلا ىضراهابأ فنصتةشناعشي د ىفو نحف

 ) هدد اذاءاصنا هيت ءاصمأىرهوجلا هن رس هاصنأو ينكر ىلا ثول جاو

 كلو اكتم 2 كيلغو لوم 11 كر لاو نييك ىمتاعبجبامسمملوقت

 ضريعااماصّنلاو هاَح فض هرمعااذامامعل اءاصن أواصت هبٌتصت ىحقْللساىفدوعلا نام

 دشنأو امهريغوأ دوعو أمن مي ادلاوناسثالا قلَح ف

 و مر وءوم ل 2

 عر امهر امس 5 هقأحف تفر

47 

 ةلمدب نببنسملا لاف احن اهم ىم 0 ىصتدف و
6 

 يد وع هوفر وس

 انصدم مكةلحف يسوق و رك ال

 عافرلانبىدعلوقو . مكقوأح ىفدارأ
 ه< ومو اولإز ماما 2

 0 ا * الاساور
 د

وكت ثأ أر روع داعم قذف اهب ىصْ تدار ن وكي 0 او
 ةطساون ودام سف: ى مثل ىدعن د

 6ع
 مو” ١و

 دقفبهذف بص ا .راما رمي 2 مانا ةءانالفثيصْنأو فرعال !والا و

 م هلناس مي دوام

 ني ىأعت ل هصغأ يذلا هاهنأو بكذىأ بم 0076 ريلي هديل

 ةاددشت دوو ىلاتاَنم يمال 9 ت ررعلا لم و عجنلج .رو لف ىلع هيل : أ و



 دقو اسْمَ َّيدلاودو هيل ابا اوبقرو اس ااا لووك

 ويشيل |

 ةفرطلا# | ارت خوفو
 رو ينم مظلات اذبنع * اوووي 34 ظ

 دةفوا مصلادعَت 2ظ0 00 درعلال 6 5 وعسل فكماقأ أتاكملا ىئكقو ْ

 0-00 .-ِ ع ا

 اج لاهاي امصل ان و ءاتسلاىفاَجب ان ىأناسمصل انوش *لاقيو ىرالباسأ

 نايا اواي داوتشأو كاذك ة يت امدادغو فئاصموبل عتاد

 59 عضوعت ا 3 8 َرلا وفيصلا وءاتشلاىفانن راسك انعام واسود هو

 ود < و وو 0

 هلاتب فددلاقو قايتكا يفك أ نيتك علا ذهوماتشل يك كيو
 تس ىء -

 2 م 8 2 و 656-5 درع نا _4

 تس تادعن نمهنذفع 06 عاق اق 2 يباله مل

 س م

 عنرملا ليالان ءمءاتلا فرب ياو فيصلاَن نءانفعستل هتنلا ضال

 - »ع يح و

-.-. 
0 -ٍ 3 

 وتلا بعف للا حالا فو 7 ارعالانيانَع ىو 6 ىوتشليسمفلاو

 نيم لاق ءاّتسشلاف عمقيىذلارطملابيذمتلا فو ٠ انشا ارميا "اتساع

 هضور ف صيبا و
 مس دؤقوملودع هج شت ا شا ملم ع وم طة 0

 اهرابصأ اهو ءامطو 0 ةعدبىشلااهرك ان وتيرع

 011 هرم هد
 ةمرلاوذل اق وسلا لاب وُسسسكوْتلاوىربنبا لاق

 8و هه و ةادوس6 ه- 2م

 غلا يستم بانل ىلع »* هوام ضرب كولا ىدنلا لك

 ف ذرظلا ىلءال 517 لعب دوصنمان ودامش و "شوا اثميزماع 0 ريغ ءاتشل انتَ اثمو[ماعو

 لاف ةطاناتشلا اود وُسْشِموقلاَمكو

 مم ساوسصماو صام . ومس هس م و » عع

 يايا ايف مكسب « همسك ةهافلاو روك نال
3 5 

 لاقو درابلا ءاّمشلا مهمدصتامرثك أ تاماناذال اتش طوقا ىهيستب درعا او روصتمونأ لاق 4 - 8 ل ا ا
 م 5< «ذؤ س29

 اظذءاتشلا لعح .وهّيطملا

 و هداصوص ساق دس هيام يي مد

 ءانشلا ميراج 03 موكراد بتل اقراادإ

 لاما رام ضو هيلعبتا لس يبن رأسك يدير ثيدمحؤو ةعاجملا ات تلامدارأ

 8-2 7+ د 9

 ءاّنشلا فل خادلا ىت 1[2قلصالاو فاه مايد 3 نود بثيم نولم ره سازلاو
2 



 اذكه لحرلائ..ثًاوملوق
 ىبشأو مكهنافو لصالا ىف
 ها رحشلا

 ْ _ م ”مهألاو دال وج هب نيشلا لشق 7 ١
01 

 8 3 ثلا ىلا و ماكنا بدم جر هارعالانبا طب ايت لم الوب بذا ىو تأعلاب

 ْ ” يمان ىرابابدتا» "وب أكرم شو ليس اوهو
 «ه < <92 ع

 1 هندالوبت حن أدقهمانأو حراوملا
001 

 ودم هو 9 هد بوم لا 3 هدو

 ليما ودياجنال اهيا“ ول »* اهبعأ 1 و هير ] ًاوهتسنأ ادق

 ىرشةللدؤنأ او ءاطعالاءاسمالاورعوبأ لاق

 2 تنبات دمسل جال *ءاتدب «بردىذلاحاميبطلانا
 ا ع - 0 0

 .٠

 تصادق كلل نمو 5 تيبس دقت اراب لك

 5 4 ةودك ع 2 ع - 524 «.٠

 لعدم ماو 5 يطبوركلا وىلءىشي »* ةيقراتداو قتشأ شبان

 317 اة د س وذو

 201 ار فقرر جرا تمشأو عقدااشالاو يبا ارعالا نبا نع مكمل ى 97 هلبشك اهدآو

 / ةءمواَس - ةماممو مص اس

 مو ا دشلأو هركنامقو رشي داقلأ ذا ارعديز ىشألاقيو تعءقفترا ةرصشلا تشأو

> 8 

 همو و سو وو مود هبه مو

 5 هأيرديو وسلا نى“ ةايبشبلا ارعاطولع؟

 ابثلاو ةّطوُلاومَتلا نمار لاطّل را بش 1 ا را ارقلا

 مزاخ يأن ب رشا عضومتوشو ةيئاع ناطلا

 و ام عل ع

 ا ماو ب 3 اوعي دعبل ءطظالا

 ا هقلاناوضربلاط أن رفعت نممهارإابر رفعج ينباع هيف ةثيدماةبدوأنمداوابشلاو

 ١ ثرعلا دمع ةنسلا تمكسلا نبا (نن) مهلع
 8 وام ةنّسلااوهنقعا ارهش هر قال

 0 ى 21 اور ا اًودمق 00 رمش هس نفصل

 رهشأةثالثعس رااور مشأةثالثئوشسملا ارادق هرخ 1ع رااودلوىوَتتلافنيفصتءاتشلا

 "و ارهثرشعانثا كلذفرهش ا ةثالث ظمقلاو روشة ثالث فصلا اواعحو

 ىربناالاق 2اس حولا يت عمان( لباوجوتلا 00 نأ
 تا ف

 0 ؟1لوق كلذ لعدد بو ةعنرالا لوصفلا دحأ هنالفيسصلا أ اذهعجال درغم سامان

 همص وهمس وع

 اريك ناكلااَنقردصمى هاما جملا وفرصلا ىفانلَحدامْفصُأ اوءاتشلافانلد انتا

 يى يوت انشلا ىلا ةبسنلاو :ةدوبل و قومي اةيمناكلا ؛ٌفاصلوقناك ةدحاولا: ريل ردت دو
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 2 مع

1 

 , ماشنلاءاس وراك 05 هدا تحمّل
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 حملا سل ارمسل د اويشااودلو نإمهو
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 لصالا قاذكهماشنل ١ هلوق
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 ها ةناورلاررو ماثسلا
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 ةضساذكه لم تدل وق
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 الاثكل
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 ا تالق وه منا ىأك نما وا_ةمنوك نأ ل هد وهو سرفلا ه,تعْب و رظنلادبعن

 ١ جامملا لاك نرسو» ىذلا ىنءادك اهلايح ىلعّدأم نمنوكب نالمت<و ه رع غريس
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 - هءد 8 دهس ةهس6و
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 مانزل نموأتلا عاملا لانو هيام يثور نما ةلاوراسجلا
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 قرهملا ف ىولك سراؤتا ٠ 7 قربالا:لزانمل كنا
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 دضقودعءاعدلا ىلا ىوتساغ ىلاعتهلوق ف حاحزلا لاو رَقَش أ ئادع ادهم لعوفو شا 5

 ءازتسالاب دصقءانعماذكواذكدل.ىلا وتس عاذكواذكدلب نمزيمالا غ رقلوقتاكءاسعسلاهلا

 ا 1 رغدتلا قوق ننام لاق وسان ”اقىلارعالا نب ادع تاكيناهمضالا 00 هيلا

 هانعماهناهللا ديعاأ اءلاقفريخأ |« هشرع ىلع وهينارعالا نب الاقف ىرتشسلل ا ىلع حرا

 انعدام ا هوك قاونلا ىلع ٌقومسالوةنالنرعلا كيردنامادا :ارغالا ْنالاَعكَلْوَتْسا ١

 ةغبانلال اوق تءمدامأ كوتساد ةْفٍبلع 5

 ١ دمالا ل ءلوتسا اذاداو م د اطل :أثرموأ كا دملالا

 2 اما يب
 1و

 ناالاو لوه©رغ“ ا تالاو لو لاقف ىوتلا شكى هسا يلاملئسد

 لباني وتس نعمنا لبق قواها لب و لبوزم قر ةعدبه :ءلاك اًوسلاوٌت ح او هن

 0 اولا نم ”ممتيل انا برعلا مالكة روصنموأ لاق 0

 دحفلخ دي هوو هات ثالثه 7 نأ ىلا ود صواعم: < نوكيذ ةنس تورش عو نامت

 دوو 2-2-8

 وتسمى مو ىوسناكمو لعمل لاكوءاوتسالا :اننيةنرالا غول توكينا لت ةلوهكلا

 ٌّ 7 ميكر“ و ع
 ناكملا ىدلاو #* قوش شرا طقم ءاهر « ةمرلاؤذ لاق ةيوتسسم د ضرأو

 م ا مما 5 ىطاسمناعدو ضر #* رخال ىوتسملا

 قا ص 2 8

 ءاوسضرأو ةقدحوهاكح ءا اوس ةىاةنكمألا ذه ىو كاكملاذهو انوسولهج

 0 0 ينير 7 «-ه 5

 لجيلاقبالو ِهناَعطَوموطو ضر ءودسااوه 1 قفاركاهيوتس"اوسرادو هوما

 هم سو ل 0

 هلوقو امفكله اكملت دوسوتو ساو رضرالا هه توجو أوس لحرالوءاوسزاجالوءاوم

 هدو همه ١

 يوه زل لبقو بارتلاك نوريسميهانعملا بق بلع رشف ضرالا يع

 1 هلوق لودو مكون ىأ ضرالا

 و7 د هعمو وع مون هرم

 هدل7ةبئوتس اواقَعو *ف هد ادد هموسر ىلع لاط

0 

 طاسس ناعدو ضراب هلوق

 انلمدقتو طاسب ءاب تشير
 عدو ةدام ىف هطيسص

 انهاماوصا اواه 38

 هيد فتوقامدشن أدق و

 * ىمناكمناعدو ضي

 فودود ناكم وه لاقو

 ها ضدلا راك

 ىقاذكهوه ددهمهلوق

 سوماقل حا رشو لصالا

 ها



 لاق ملا بضاخ هناك هلوق

 مأكل اذأ«ةباورلا َنامادلا
 روثلا اذا ىعي ولا بضاخ

 ىقانهمشي ه.:ةصوىذلا

 هتفدوده ميلظمأامع رف

 ها

 أ لوقتَتددم تَحْتَ 010/1 ا ورلامقلا زارا ال يضرك
 كم رود »و

 رباح نب ىنو» هلاك نعي ؛رقلانيبامف ظشوو لدع ىأءا 5 اودع ى ونمو ىزس طاكم

 00 ذي ال 2 سوس ظل

 رزلاوَنالِيَع ساق سكب وس #23 0 انانأاندحو

 1 00 ا ل لا

 رو كيفين قربنالاق كريسغىأ كئاوسو لا اوسو 3 اوبل بجرب توص لوقو

 اه

 ْ نوكقلاك صو مصنف ناك اذا هر ىدومسسأر"اوس وهم :اوقفالا ادودممنيسلا
0 2 

0 1 7 ١ 
 ل قوديسأر يمال مهلوةو لاق“ اوسع ومو ىرب يالا ىَاسرد ماذهىلعءاوس

 . ل ص
 هي -ِ

 لب, افلا لا لافرق مسلمة ىف ئرهوملا هك ذ دول صفا اذ_ه د همام

 ا م ا

 نمهرعسشددعهسأر ىةرمسغي دقو دعو لاق ةمعتلا ف ناك اذاهسأرغا اونس قوهسأز د قوه

 ةفرا'ودلاف ريكا

 ب اًنهوهو ىبسم انيثالثونأ 3 هدم ى لاب بضاخلا اك
 8 صو همور<

 َّء دو «95

 || برعلا مالكر ثكأ وعر ةلالاق وسو ىو -اناكمل وزع هوقو لعل ىو وس اكمو

 ا اههيكرقدقوداس رعرصقلا حم مضل ورمسكلا ا 7 همر اكان ا

 ىلافطت عنا ءدو مضار وئوساناكم قد-ءاونألاقو 0, وود ودم ا رو غصت ثلا لاق

 ىأا وسناكما ذهلوة:ىفملا اذميءاوستغللا ىفءاسدقو كْشيواَنتِ اي ستانوكب اناكم

 لاقيالوأثءريغو وتلا ىواسبالو ىوسو ىوسرصلابالاأر 2 نكلو نيناك- مانيب طسوتم

 مس ءالاو رم ىدلاىؤتساو ةددعؤ أ ءاكح د قول اه ذسع لل وةاذ ههديس نب لاق قيس

 هلوقو ةنسنيعبرلأ غلب ليقو هدأ غلب لجرلاىوتبساو ٌتدعقوأ تق كءءاوسلاقيءاوسلا

 دلب نمريمالا مل دق لونك ءامسلا ىلا وتتعب ضرالا امك واح ىذأ اوه وزع

 7 م أ دعصءاسمسلا ىلا ىوتسا ليقو هيلاءا اوتسالابدصقءانعم اذكدلب ىلا ى ىوتسسا غاذكواذك

 ىوتساو دصق ىأءامدلا ىلا ىوتنشاىرفوملا لوتس لمقواهاا لبق لاق: بلع هرسفو هيلا

 لاقو ٌَرْهَظَو لونا ىأ

 قاروم عدو فسم * قارعلا ىلع رمش وساد

 وأ هنّوفو هباسش ىو للا كوت تي ناامفدحلا نيه-و ىلع ترعلامالكى فءا اوتسالاءارغلا

 و

 وسما 3 :ةنالف ىلا. نالف د اكلوق:نأ آثلان' هخوو ناهعوناذهفحاجوعان ءىوتسد

 ةمن اه 3س ع

 ءا ارذاا لاق ءامسلا ىلا وتسمع لحوزع هلوقاذهفىلعر ىلإ لبقأ عم لع اميل دىلَع

 لاوو



 م و

 00 كيرلا 0 ودمت تاور
. 

 سألوك نعقا شر مشي حقو رس اتلاو املا عشرا

 ا كل

 ترسك ناو نيناكم ا نيب سوما اءاوسناكملاقي واط ىأ "نزجس ءا اوس ضرأةفوكلا

 ىشعاللىرهوم اد دنأو هيغل ا ل* 3 اهيا رىلاضرالاىهفَّيسلا

 وصد

 اكئاولاهلعأن 0 5 يقال ءفناحت

2 0 

 رغنماكأ م مدسيف مهسفتاءاوس 5 نما 2< ىمأ ىلع طل بالْنأف هرتلاع تدلل

 ريغ عمنف وسو ءالقلا رالقلك رسكلادرصقلا وبل ثمل خاب نع اون مهند لمعأ

 لهعتسااعاو تاق ان اوسو ىوسلاتفدب وبس مول اوس تازذلوةك» يضيق

 هلوقكر رعشلا امم اوس

 انماوسنمالوا:ءاوملجاذا + مهنمناكن مئاشسفلا ونال
 9 ا اد 3 -. 86 7 ع د 5 . 2”

 ىععى ل اةدودمملاءا س ىربْنءا لاق 0 اكتاوسلاهلهأن 2ءتادعامو 0 ىذثعالالوةكو

-915 

 ىدعملال وةك لدب ىعبناكمف را

 ارو ىطمام نمل و 35 1 1 نصبت

 مو 2

 و د اس وسم موع

 ار 7 مهءاوس نم قاتوروكلا وه

 مءسمجسو

 00 ةنكق تسيل تلا فورظلا نمكوسولاق

 كارألارادىولب : ةئاذو ل لاس ىلا هائلا

 نلارالا نامي ىلسَم ّن و 5 رك. د تاصقارلاوامأ

 5 هدو
 ”ئاوسنم ابحت مْصأامو 2 ىداوُفف بح ترش دقل

 لاذمهتبحأ فوه رم # ىلع كيم "الاتي أ عمن

 لاَصءْنم ىدعاقوصاعْن او 00 مهيعواطف ءلوعواطمس ا

200 
 2 ا م حو

 ىطسوىأ اوس طق ارسعنب ىسعن ءىجمدالا دو طسول نءعدو دم“ 0

 لد- ءلا عع أريغ ىععذاك اذا ىوسش *فحالال اق ء ارت اوتكر ريغ عع ىوسو ىوسولاك



 ىاذكه حلاءوشو

0 

 قفاويل عجلاءاؤوتوأ دار والان

 ها ررحوهدعت ريسصملا

 انكي

 ةيئازامود اسي هل_دامولاق هوخأ هسا اولاعان الفذا برعل !نءديزوأ مول

 تاقنا اوكيخأَتب رضلدمالو ىأ كس المسال ”الوموقلا نب رضالوةتو م مولا اوتاقكن'اك

 ءاد_تاول هعووهرمذةوىذلا ىف-ءعام هت كوخ آوهىذا الشمال وىأذل اوخأا سال و

 تاوقك ذب ناسا لاقو وه امودن نو شيال يزل يسال وقدم ا هريخلوخ و

 مخمل 5 ين سم وو 9

وسابا فاسو ىأ يبو ءامىنابسل اكو نا ال_:هىلاعت هلوةك ديزام عد
 ١ :ا

 ٠ كلذ ل 5 نا ىمالوت انامل ادنالهان ىءالنرلو وب لاق شلال د 1 :وملاكلذكو
 4و7 م

 با : وذ ألوقو 'اودابكلن هاموكلذَتاعقاذا كيسمالو

 5و 5ةمو ىو م ع 0 و ىو-

 حولا تريغاواهب وحرم بدوا اًمعْئاوْح سيان أنيس ناكو

 بؤذوأ عضوتو اواالا نال هعتسيالن ايس وع ”اوسنالا هب هوحرسس ناواملا 1 ا ا

 رخ الالوقدإ مو واولا عضو هان ههوأ

 ٍْ ريسملا ليلا ب ملا لشيدقو * هلثب“ ءومو أبر نايس

 نيكة بهاركا هب هوحتريوأ لاق ىلعب» ؤذانآل جاماو هلثعمكو ؤاو وب برح نايس ىأ

 أ اهسالو ميركانالفنامولوق شذخالالاق انو. ءزملا ناكل هوخرمسب ولاقولو نلعفتسمىف

 هناكاجئماضوعامراصورامذالاانهىفذحولصالا نمنوكتالةدئاز انههام نافا دعام هدأ نا

 هدوجو ىأ مدسعلاو وشو مدسةلاوءاو-لجرب ترمه هديسنبا ادعاق هتتأ نا لدمالو لاق

 ردسملا ل ءبصنلاءاوسوءاوسم هردازهاولاقو مدعلا اووه* وسد ويس حو م و

 ءاوسمانأ ةعيرأف زيزعلا ليزنتلا فو ومس تاقثلا اك ةفصلا ىلع عفرلاو ءاوتسا تاقكن"اك

 لقىلاعت لاق ةْعَصْدلا ودعا اوسلاو هب وسلا و ةفصلا ىلعءا اوسئرقدقولاه نيلئاسال

 ريش :زلاق لدعىأركشب دانت“ اراك ىلا اولاعت بالا لهأان
 م 201 مهم ع

 ءاوسلا ايفان ىو 5 افا تيءالذطخ فورأ

 «- نسمع نم 9»

 ىضلا بزاعنيهاربال ىرب نبادشنأ و ءاوس لعمل اذيئاق ىلاعتلاقو

 اوما ديو لا نال ل 00 ديراطسوةيودلا ئلاسنأ

 لاو ميت هاوس اعتقالات نيراناشلاو ءنانريسحالا» اوسوماوسو لا“ ءاوسو

 تان نينا

 م 06-1 مو“ مو هس ني هود

 دلل ءاوسق سف ادعت « هطشروىنلا باص أم 3
 ص م

 ىو



 ١ 2 ع ل و
, 

0 3 

 مو < 0 - سور هوة ه و و همت وس عد

 يرد 9 ىردملاو ْن نيءاو 57 يدجختو دعو سامع قات مكاو ا

 20 هع 0 مم يك

 3 روق« ماتيو تلا ذاو رت ةبدصجلا ضال يو

 7 2ع 2 كو و ىلا هدا

 لقد ابتوأ لع قانرق ل جاو ةاباذاو قد طع أ تمرح اءاوسو م تكيدبأ قئاا

 ل
 وم هما هم دس هَ اساسا ع وسو -

 ضرأبانأ ا ربو هركستام مك شنأيل لاوس ناو كلذ تلعف نذل لاقي ميرال هاواس

 ان دقلاءاوس لجو زاذصلا عمابو تس هطيناك اذانطبلاءاوسلرلانةي و ضر ىوسا
 ع ف - الك 6 همه ه يوت هصحم بلا ا اق دو ١

 #8 : ناك هنآ ملسو هيلع هللا ىل ىلا ة هدو ىوتسْملا 8 معى دنا اه فماربنت نمل اال ا

 هاه يدك 0

 هردصن و هردصأ واسمووأ طيفك ناك نط فص اولادارأ أردد دلا ونطبلا اوس

 ا ىلا ادد ح ا نعاس أويل داو مهوم نواف سور 2
00 

 سوو ةءومس 5 .٠ سمه ؟

 اءاوسمكلمصت مكلف انيلاداروكبو لج دزع ةوثو فارطألا نملة فاما ْ

 لاقو كوسا دأركرببالاق لدلا ىرلاو كرهوما لاق هدابعلا ف
: 

 و9 # م م 5 ه ومم روم

 3 ' يأ الا اذه. نم ةيوس ىءامهو ىوتسان ءيشل 550 رو د سمك سوا بانااديدج 2#

 م

 لاق ءاودأ م هوتايسسامهلاقإ : ءا اوس نع ايسو ةيوسلابام ميش !تهَسقو ءاوس ىلع

 رعاش ثاالاق وسم ه لاقي كى مه لاقيدةوأ

 ه سنع همو -- هوو

 فائمدبء مدخلا ءانسف 5 اوباماذا ىممهو

70 003 00 

 ةئطملا لاق ىمدحاولاونالةمنايسوت اوامهو دس لاق نالثلانادااو
 ا 0 3 1 هل هددعل هلت م 3 5

 لطول بانا 1 داو
2 

 لطلاب رونا رو اعدل ومب لاه لاقرب يدح فو ههظعتدي ري

7 

 ؛6تطوهسشلاأو اولا لأ نوب يصبو راذكريالا بالا 6 ا

 2 هد هع سو 5 «-ةموث عوز

 هيفّكلامدعب ىذلا مسالاوامدنلا مخ ىءوهو اهب ياس تلك اهسإلمهاوأ 5و ةهعلانيشلاءدحاو

 ءادتألارصمر رك ذيذلا مسالا تقرأ دنيا ترو ىذلا ةلزع امتنع تنس ناهجو
 مز

 مهو مو»- بوضع عد

 لد نأ ىلء هدعبامتر ربت دشن و ٌلوخأوه ىذا يمال اوئأ وُ يمالموقلا اج لوقت ْ
 : هو م ُ

 سلا ى مال وقد ثنو لم نعم ير عمال يسب ”:الارجوةدئازام

 0 مدورك سا - 1 0 3 ٍ 5

 لداجةاردي موراسمسالو #2 ع مدلل مويبرالأ
 -آ 0

 ىهىك ىذلا يلدا اد ندمان وسال وز وذر مورو

 ( ريشععساتلا برعلاناسل .-. 1م )



 لصالا ىفاذكه هل ةلعف هلوق

 ةعدقة دس دوأن كسب دجعملا

 س ةوماثل امرش وجاممل انم

 حاصعلا ند ةحس ىفو

 ها رطناوهلفاعفعوبطملا

 نوكي نآزوي ةبسو هلوق
 لصالا ىفاذكه.لعفوأ ةعف

 حرشوطالا حاصل اةطسو

 ةضسىواضي أس وماقلا
 ةسوثةسع ويطملا حاصلا

 انهما ذه وكيلا كأىواسبال عيبا لاقي لا لاقو 1 انهم عمو واولاة ببنك عمدأ ||

 نروإ

 !لوقاذه راداولابقاٌتاذىأ
 يس* هد ا سا دس

 1 مالكلاةهموعةربدأاوةلبقأل هم + وسان حاجزا

 | دقن هادا اماشلا ىوّتساو تن رس هي ل ا ثوَتساو رومالا تواستو
 موو نة و هس ام 98و سا ايل 5-5 ووس < 1ع
 || يارعالانبانعدبمت ا واسوئشُل كب دواسو ت تيوس وامين تد واسو هيد وسو

 ان اهبأىئانقللىفايعللادنأو

 تثع #ج ع

 ةرئاَصبىعأ بألا يح أسانلاّنم - دج واموت ي ىذا ناف

 هدألو 1

 يشل وتس كوت برعلا مثيهل اونأ لاقو يودع وسكلوق نم عال لعن :الا ثيللا

 ةبسكئاوءاملاىوتسا لاقي ولاك ىوتتادق رانش "اذا مالغل مهل اوقألا اذكب 01 عم
 ان

 توم وه 5 <

 طورت :ثيللالاقو ىوسيف رعب لو اذكوا ذكر ضو بولا ىوا أل لاقي لا نيس

 نولوقيو ركنااهرك ذالاقإالو ةردانتمابازكتت اك ةوسالو وس تملاقيال ورخام

 زاجل بح أول هوقد ِ ءارغلا لوقو ىرغزالا لاك ركشينووقبالورك

 هياعالع اتسم وا يال عب عيد ىبر عب سرلف ىوسنالامأو ىفاشلان ءىوردسقو

 مو ص وم

 .واساذا ب لوز عهتلالاقو هغلمموهردق ل ىتحادتعفراذا كاذباذهٌتيواسلاقيو

 تر واسو ةلداعاذا ثلا ىشلا ىواسش لاقي و امهتتيدسلا عقرني-امهنيب ىوسع نيف دصلاّن

 هنالءاؤسعوكو نواس ىأ وس نالفوث الف لاقبو نب وسوامتي تادعاذأ نيكسبلاّنب

 2< ع#

 | املا ني وتسم 0 عجبا 00
 1 ' و سمسم سس سمسم مس ممم سم م سس مس مس سمس سس

 د٠ فهم .

 هاا ولا تو راالال س سايقوغ
 و
 «”#-و . ع© 1

 كلذ ذوأ قف نوكي نو حدب وُلمكاو اه
 سس 9هوو م

 0-2 أ نال سرقأةعفنأألا

 دحاول بة سوس كربنباااقو ةيوسو[دأنالاابقامترسكل, يس ىواولا تبل اوماللا

 2 ا ودور

 1 لاند ىلع ساو وتوم طسأولموم نزور له سرع

 لاني سيل شفخالالوق ولأق ةش ساوس ىف ةسغلةوسا وسم اوق كال دة ىلع لد ارو ةدد-او

 ذاعمزب سيقلوق ربو نكشف نيدهاش و

 اً اريح ىلع ىلع اة ياو 3 201 مش نارا
 هأ ”نلفوأ

 لاو



 نم (اوم) 2 هايلاو ءاولافرح « نيسلالسف
 - و ل دم - 9 و - . 17

 لاق ٌةيساؤسو ساوسو ةبساوسمهلاقيءارغلا لاق .مك امو مكسؤر تقلحو مكتب رضا لوقي
 الَقإنا لعموم ست ىذا 0 ىَرراقراج ا نانسأكس اوس رك

- 
 - 1 «#ةو سد دع 5 00 5

 ماتخاهل ضف ساوس ان ادوخنيعيسمكنمائدبس رخالاقو

 0 ع بيذهتلا

7 09 1 
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 انوا اذافاوا ضان مدن ءاورفو نمي جانا دش قرم طاولات

 هم و

 وة مهفنكيطدرشلا ق سانلا كوسا ذاق سانلا نمردانلا ركنا نأ اذهل سصأو اوكلع

 فانتا 0 صقتلااوضراذان ووأسئيامغا مهن اءانعمريثالا نبا لاه ىكلهلا نماوفاك

 فتوواسنت ال سانلا نأ كلذو لهما ىفاصاخ كل توكدقولاك ىلا ردو لئاضفلا بلط

 قاومت الثأوقر :رفتلاو رتل ىوا يدار لبقو الاهجاونك اذا نوواستياماورلعلا
 مق - هرم © 2و 2 :

 قنوؤتس ةيسا .اونممهلاتي ءاّرغلا لاو هنأ 0 دوني سفح مسهندحا ولك ىدب داع

 ةيسيلافم* مانا ةسار جات اواو ِِء : دحاو هز يلون وقالو لاك ٌريشلا

 3 راجلانانْأُهَ هيلع ساوس» قدزرةلاوهو زئاقلا اههامَشساملاقدناالعلانب درع أن عود

 ةمرلاوذ لاهو هن دوتسمراجلا انس كلذو

 0 ناوههلا ضعى ءبالص * املأ س دل ئرم اقل أ لتسأو
 و ىو هدول

 اند بقواعد #2 هلأ لابسيلا بهدا

 هلوقو 0 ذا عمادة و وح لاقبد ةساوسدارأوةيساوسم ٠ ال لاَقيؤ

 همم وس ا 8 0 د مح

 قرهاظلاو دهشامو باامّلعب هللاناهانعم هيرهجنمولوقلار ني :هءاوس ل_-وزع

 سل هو

 ةرجاميع مقا رع هسفن قرعذملاو هقطت فرهاشاو تالا قَمملاو تاقرطلا

 ةيضالزوبب ديا ربما دو عودي اوساوذ نعم روي ماوس لوقت بقا ءاوسو

 هس اء 3 ى ه2 8>خ

 ردادملان ال و و و زلدع اوذعملاو ورعودي ابر دعلوقت فتح اىلعالا هدام ا

 فدنهالا ىلع ىهفرداصا اهتهقزاذأاماف اهفاصو اماما عف ةرامتا اويل عافلاءاممأك تدل

0 
 ه يدرس هممصرع 3

 رابداولابقا ى هاف ٠ ترك ةااذا خا غامر

 د



 لا لخنءفناحت هلوق ْ

 هداشت اًداملا هذهىف أسس

 لا ةماهلاوج نع فتات
 سعصم هاناتنا ورامهلعلو

 لقو هلوقىلا اًدرأ هلوق

 ةرابعلاهذهاذكه ةامارطضا

 عضوو لصال ايفاهفورحي
 رة الاسلم

 ها هانعمو تببلار ع

0 

# 

 000 (اونن)  ءابلاو داولا فرح + نيسلا لسن

 ىايعللادشنأ ءاوسأع باو هلثمئشلاءاوس «(عارع) .٠ يدك "ع 2 2 9
 مهاردلافيٌزلثمفَرموقلافو *« اعماوسلاذاءاوسأ وقل ىَر 0 وهم . - وسع 2 هعموم --

 و ة+<

 هاوسأباووس تاو لاجرلاس دل 3 يناصاوراعنب ال سوك اله

 ان ةفص قموتلاناز لاو زد يشل ئكوماوسأ سانلا : رحال

 و 17 0 32ه هو م هم

 حرسْنالاعغ ايلا ع 3 هور نون ءاوسأب نسلو

0 1 
 نكالا لاهو هسفتئذلا ىوسو هلم ىاهيسومديدعومدعاذه دلع ةجرتفو

- 

 اكئاوسباهلغأن مْ قو د # يتانةماَتلالخ نعش

 لما لاقو كسفنكيديرب اكتاوسلو
_- - 

 ا درء

 ادد ةرداصن مريد ىلع 2 امهاوسرازملا ناك دقو در
0 10 

 : احل هاوار ىلا قب اساور اكد هلوقفتدكس لاننا لاق

 | لاف اممبارطضا لقو اههعفرلامهيلعناكولو انس سا امنننعرا ارمل ايت اذا نينا مى صي

 ْ هديسنا ريغ ععنوكيو ىلا 0 رك مقل ةقومو روج

5 

9 

 مسهلوقامآ ” رهو لانرلات مياس اهلك ةردانةريسخلالا سا اوبو س اوس وةيساوس و

 اولافد ولاق هظفل هيسغ ناو وهو َلذالَؤباءنم ناىدنءهسيفل وقلاق 5 سا ا

 تصامناو يم حب صايصايا نو و اولانعةبلقتمتَيس اوَسىفءايلاف لاق هَ ةيسأ اوس

 | ءاوسلا نوكيدقو اهنعةيلقثمعس اهلا كيال وزال مالتوب اوسلاكنوفواولا
 ةماءو

 اووسسااذا ةيساوسمهلاقي ورعو أ لاك طافلالا فسانلالاةرباي ف تيكسلا نبا سو ام

 دشنأو رّشلاو ساو مولا

 اينداهل نورفتيالةيساوس 0 امتودَلاخ دقوا يجر يكو

5 

 رغاشاى رت ادشنأو
 م 9 مملكو هد ما را

 ياكل ع
 م »#1 )ةةيس ور رس نع

 ادم ةيساوسامايش أ طوسلا ىلا . ك0 را لهذونب الو



 .ةمرلاوذلاق ٌةيئاوُم
 عياصآلا ف وهتاموح ّنآلا و * هماهسألا املا باصنليلق

 لد دسفأ :ةطيالتبا ىطنانيل ناحل اوهو سرع 1ع ىذلا سرع بيذهتلا

 وهفنطناخا نبناك اقل تلكم تببلاىَدف ىلا لخادلا سْرعلا فرط نمزج

 ىَلتأس نعي يني غصن اح ةوهسل اه دايس نبا لاقت عدل اوهقزئادلاتحتاك امو ةوهسلا||[|
 - وسوو

 عدو من لادن اموةوهسوهختببلا يي افعال اع

 وو ع 5ة-ه<

 ر 4 ند قمل ىهلعقو اا نمليالاةاقسا رام كني نب دو انتج نضل هلقو
0 

 .5ك ءةذو دى وم

 قرد ريغص دب ىهليقق « ىنلا يف عضويقاطلاو قاس م ليقو تببلاىتي

 هس ديبعوأ كد دو مق يدع زال ازمة ييشاعسلا عفت هوعَ ضرالا

 عضوي ضعب ىلعاهشسعن صراع ئالثوأ داو ءادعرأ ىهلقو نها لهأن مدحاوريغنم ْ 5

 ”وء 2

 نيرادلانيةوكلا ةووسلاو نذورلاةوهسلاو حودنكلاةوملاو ةعتمالانم' ”ئئميلع

 بارعالا هد هبنولظ ب ءاملا ىلعتدةوهسلاو داس الئموأ للا ةوهسلاينارعالانبا

 ىو تببلاَل وحر روس هش تيبلانتطاحأ امير تيب انفاق وكسر :رةوهسلا كيلولا

 قاطلاو فر يفر كالذ» نمور ثمايطتو مسببا قوةشلا لم لشل .دلا

 لاقفٍبيذتلاقهسصخو : ةرْضَصلا اريعكلذين رسالة اطور دصااةووسلاو وشل هيف عضو

 قئاهاسملاو لها ملا وةرسايملا ىأةاهاملاوأو 27 ْرمأىداعناوناهانملاوأُ . حامتبإ

 ىلع ا ذااووسأرملاتجو 2000 ءالانمةعاسءاوبسلاو " ءاصقتسالا 0

6-8-95» 

 ليقو ةرثك دعدال ىادانعم لمقو األ ىلا ىلا لال نسير ضيح

 02 رع هةر ماا -تو و5 و ند < لا -7

 ىخريغد بكي وك اهسااو 1 الىأ ىهتنالو سنا ميتبهذو رزحن الو 0

 عملا يليق نال لا ىركحلا شت نانيفدو ا

 ل »* رمقلاى و اهسلااهيرأ 0 لدلافو شدت تانن نم اطسوألا بكوكلا

 ا مره و

 ىهاسألا و ى هر س مدللي لع مكالومديس بالاك م 1 مح اسرق نمةيهس

 هم ر | وذلاق اهلدح اوآلَن اولآلا

 ' لاه ةرشعلاوة فلان ةاهاسملاو مسلك ك نعت قاس هيلع موي ىتاةرضعلا

 اًمْرَعهاس أ اهساوُقلاو راسف 4: اهدنعدمارعالاولاف موَقلااذا



 ش (اه-) هايلاو واولا فرح هب نيسلال صف 1
 مدس سس

1 
 كل

 كلذكو « يلا لكدل 3 كينتدقو * رعاشلا لوم لسنا رلا ست ارعالا

 | أ ىلقلاٌباهّدومنع ؟لفغلاو: اوئشلا نان وه كاووهسلا 0 مب هتنض طرئاذاانالةثنمست
 0 ا «ذث هما ”سننل 6 تو يسوس ووم هس

 نالثملا فو ويه لاووهلا نيبداسل اونا و هسوداسو وفاوهسواوهسو باه سدريغىلادنع
 ظ اللا - 53 ه5 ف

 ا
 ٠
 ا

 ١ الباف صير اَقوأنبرزلاف نا اوهسوُب نيصوملا

 . ناوُهسوُننيصول انا 58 نابع لاَ نمثوصوملاالو *. ناديقا همه نعاني
0 10 #2 2 

 «ي.غ
 ةقثتيسواذا كلذو ومال نال ىضولال تناف ةجاحلا نعومي موبسوصو نيذلاناكأ

 هير هس و

 وهسلاو اًيهاسالذاغناكن مالا ى 9 01 ًاهانعمىرهوللالافو ةجاخلادنع

 ْ اهتهسوديلعمتا سونا ناشي دللاىقو هتالصلجرلاا هس اهنمئش نع هلفغلا ةالصلا ىف

 دو 5و < ءو.م

 | ةلوقهنمو علا عمم ميعوبألاو لعب ن عكر يئشلا فومسلاوالا الا ةالصلاف

 قا عه يي وست

 ع و هنم رمادا ءاساه قا اهاس ورم ولأ َن توهاسمسمتالصنعمشني اا ىلاعت

 ريهزلاو ةئيطولا اريسبلا نيل لبال !نمتوهسلاو
 4 و 3
 لزب يذلا معضل #3 ديرك عضرالا رمح

 ينسوا وم 3 بس و سدد

 فتك ىعمهيفنال نعي نو صاشلا دعو هيهات "6 ابنك ًاربعتت مالنا هو
 8 0 2 سر -و

 هثمو مال اواو لاجوارب اسرع لاقي و ”«ىطوةواهسلا نيب وهل <بو نكست

 -- - 6 -- مو و 5

 وهران له لك ناوشي دخلا و 3 امانيلأ اوهداووسا نش يآ !ثددملا

 و

 لالا ضال كسلا مم قةيسعلاّبَش َةديرَتلاةنمللا صرالا وبلا

 38 2 هم

 ا يقتل تمارس عماد نيللاؤثوكسلاوهسلاو هوس لاو وهسنيل لك ليقو اهنفذن و هال

 رعاشلال اق ءالدو
 مودم لود. ةض ا سه د 2ص 2 م

 1 آاهس كلهملبقتناكو 5 ورعدشْفل حار رلاتحواتت

 يسوم هلغبو لإ المنتشر نهال امل اوىرهزالا ةنيلةنك اسىأ

 نادت .اهلهاأ را ةويلافأنالسن ءىورو ريشة لاعلالو د و ةق ةقانلا كلذكُ

 ةوهسلا اهاصقأ لرد الفةوهسلا'ل لغملا لعزجرلا ودمي ى>نيربنلا بام القف الهفةفوكلا|

 وهسلا : ضاقتالب ادم ىاوذ راو سئلذ عنا لاقب و اهيكحاربعدأل ريس ةنيللا
 يي ٠١ - 0 ىو مءدوسال

 ةوهسسوقو قطا السيل تساد جئاوشساو رؤمالاوسانلانم لولا

 ةيئارثم



 ٠ [١٠ (انس) هابلاو واولافرخ « نيسلالصت

 كد

 هيتس ده اوراطتا ود لمكتب انلاوهََلاومدس:نبالاق ديبئوا دج تبن انِسَسْلاَ

 ىدعمل اًتغباَتلا لوقو عامسالسابقةريخ جالا. انو
 0 ص "7 اناس صا ل

 املا ستيب كلاَنَس 03 انهو ماهعسي ثاك

 وه ىذا ااًنَسلا نمدوكم نآزوح وسدملا الان َتبلا ذه انها نوكي نزولا

 من لق هاوي و'ىءع

 وهواهمسنت ناك ىوريو تحافىأهتحن .ار تعطساولا ف اذهو اضيأ اراشنت ::!حوفلانالءوضلا
 5سم#7 روس بو ا يسع 7 وو

 هدوست ةوهنولىوق و 1و رابشن وكت ةةءانحلا طاخ ثالغألا ٠ نمترست اننا ةتمل وأ لاق و عيصلا

 روتيدسسلا# الميز اتعب ا

 رع هيلاعأتزه د#* هيواع هب تيهانسل الا ٠ ا

 ئإ
 هل )وي

 ل ذهوهدوصق وهو توون, مكعب دما ناو اونسلاقيو ناينس هتيلثت ددسن

 دو

 : تشل ودا و نومك وتلا لسلا توُثَيلا فار ءالا نا لاهو ديل دوور

 0 ىو« و5 هذ 5 عم سه

 هقلاى صدقا لوس تدل تنام أن عشب ذحلا فو نيسلا بت وُسلاوهوروص:مون لام

 .يلعدقاىسدقالوسر نات لاهل مايىفول اقف اوس سيخ خبات سوءيلع

 رغص هيف راعملا رطل قولا : لاك ماهنسلا مهد سيجد مغص انأوةومع ملسو
 و وه-» 72 6

 ددثنواهيون فو دخل ىهو ندح يشب انسليقانسانسبلا أ اانلوقي لعفرضخأو

 »همم همم هدد همم

 هيابش ف صب حامقلالوق ]وقو امهيفادد شم ا رخاشنا ورقو هتسدتسالا ءاورىؤو

 ءاسنلاءابضأو رك امدعب
9 05 8. 

 ندا ىبدنمَتالَطْيَعف« ىج نهتج ىاسيدقو

5 3-3 6 - 5 4 0 

 يف اولواناح بيعت د يس اقرأ قطني
0 - 

 2و 00 3 ع

 ىف "اكمام ةوالم + ىمنوند ىورألا قرأ
- 

 سه 7 - 0 و2 هدا .و

 ندرالا نم ناسيس برش 3 ينغمتوشن ىصبراَض

 5ويهسس دو و ه5

 تنسو سد ويلقي حا مفأواهفاف نابل عرس ى اس ارلةلوق

 ءاللةافماهيفنالانسسمتيهمامل اررنل ليسسلا قد ةروغضةانسملا و هتضفاذا هون ومس توتايلا

 نبا ههحوتهقاذاّسعالاو ءىثلا تنس كلوق نمذوخأم بلقيالا ىهملا جاتك امزدسقب



 س) الاء والا فرح « نيلالسف 0

 ةيناسلا يراد اذا « ةيهان رام ابخ صا
 هم 57 2

 "وطرد 1 اواولا اوبلقاهاقتس نعوم ىهفا هوي ياهلا ءارغلا

 قس ىلا ةقانلا ىو ةئاسعجيىناوسلا رشعلا فصن هيغقىناوّسلا , قسام ةكزلاثيدح فو

 اييدجمتمو يقتسنعأ ةيلعو فاك له لاقف هيلااكش تلا عبلا ثيدح نمو اهلع

 : ىهي اجا لزعلا ثيدح فو ىردص تكتل ا قس وتسد#ا .اهنعمتاىضرةمطاف
 || قسيولا بلا ةيوتسكاو يعبلا ضوع مهلك مسهل يستتناك اهناكلختلا امش امو انمداخ أ[

 ةونسم ص رأو ا رطلاوُ:سْيباصسلاو هسفنلَقّساو اهنم
 ظ اولقاهاواهوُ بيل عنءذنعُةياامأ و امس وبي فرعبإوةيقسم ةينسمو

 ٠ لا ورعوأ ءاضاردانأسو ءاطتزنج ال اولمجام يسب تسو فرطلا نماجي رقواهتشلبو اولا

 0 ل هدمت هانم منجل اوهني راد و هتدضار لج زلات
 م. تعد ووهء- هم 8 اهيع

 ابلصعتم صاع 1 د اهملع هب هتمق قر وةسجتهب ىذ نمت سو

0 

 || ليقو جاتاببعمعاسشا نبالغ ىربنبالاق 1

 لافٍبتعَتُممالا بايو اظافلالا قف تيكنلا نبا ءاوردىذلاو لات ةلع ءرلا ضأهسأأرباب صعب

 ةارادملاىهو ةعئاصم اانا ملاو ةيلاطملا هني الملاءان ائاوتارادما باي ديسع .وناهدشنا كلذكو

 : هلق اذاًهنسلاو هلك ذخأ ىأهءانصو ترانس ذخأ لقب افلا ةاحادملاوةاداصملاكلذكو

 سطو ماو ةنانوُم موق قس لوقتبابلاذح نموهفواولا هنا فن تلعجوءاهلاب

 هيلع ساقيالذاش اذه ىنزاملا لاك و امهتنبقرفللء ا واولاد ودشبامهياصأاذاوُسأو

 : َنَمْرلا نمُعَتسلاَو ايعابيل عملا ًتوكيلاواو لصالا ىفتناكىتلاءيلا نمّلب اوس ىفكنلا ليقو

 نوُسو ٌكاهَمدوسنواوحس حباوماهلا فرح فوك ماهم رصتو ءاهلا نمو واولا نم
 ىلعوةبذحم انس هَتوُممرمَتسلا معباصأ و كانعنونلاوو اولاباهعجب ليلعت وءاهلا فروك ذ ذم

 بهما دضو بدلا ىفالا كلذ لمتسنالووأولا اهلصأ ىتلاءايلا نمتانل اوكَباَ ارسال ازه
 و 0

 نود ضر ىنايعللا كو ثونساهع جو نام: انتل هيل عبد تس صرأد
 #ملع م

 ًةاناسمماناسو ماعلا مولع قأموقلا نأ و اذه ىلعدومج م هسساصرهنم# للك واع منك

 ةهئاسملاةاناسلاثيذهتلا ٌةََئاسمهلوقك ا ناسمءرسأتساوداناسم:لماعو ٌةنسلا ءرجأتسا ءانسو
 ةنسلاا تباصا اذاءاودسوءاهتش ضرأو ةديدشلاءاونسلا ةنسلامهتباصأو .ةنسىلا لجالاوهو 2 11 تل ع ل و ضم مم

 انسلاو



 54 (5-)  ءايلاو واوا فرح « نيلالسف

 مشيرا ىأمأن انسوسي ىسدقو ا رانعأ ءانسسلا, مار شيش يدخل او

 هيئءامغانكل و روصقلاانسيلا قع ادودمءانسلا سيل دودمم قرب ةرءانيس داكن أ أرق نمد« ارقامأو

 لامو هلهسوهحتت ىأهاّنسو عفارق "رب اولاك 6 ادعصةعولوقربلا عاقترا

 ارستندشع ىسهقلاذ ٠ هنأن لابس يلا عأو
 هيلاهأ ىف ىجباج را جانلاوامدخلا تبيلااذهى ربنيالاك

 همم 0 5 «هوم

 ارنسن و ثدقع ىسهقلااذا « .ةنإهقلاار روغتساواسأينالف

 دشن أهلا هواعمثودحىفو رمل سيرا رحااول 0

 امل اذك 0 وهتلهسوهتضفاذاى ثلا ترس لاقي ٠

 مدع 592

 رجأننالاق هالعتونلاو سنو و

 ركشت» اًسناروطواروط ه. امتار ورسموهواهل فرت
 مورعوتأ لاق مة لاسارملا اهيرضيلا هيلع عاواهاذ_تاذأ ةقانل امعبلا سنو
 ىضقت ل سايب وئلاىدحا نملديأةريغتمى أ نوما نم لاه وق نويت نس

 ة هم 3 ب رت

 ٌةيناشلاو هنادأوبرغلاةمئاسلاو قنكراسوكلا سوو علال ٌضْصعُنم ٍْ

 ةسيناسلاثمللا خطاك فاول اس لثما فو اهيلع قت ىلا ةقانلا ىهو ةصخانلا
 م28 و 2

 اوُمسوْدسست ةيناسلاتتسدقو هريغو معد نم اويلاو عرزلاهبلعق سام ىناوسلااهعجبو

 موقلاوٌضرالاوُ + ةةباصسلاو ضرالات ةساذاوُنسَتةقانلاَتّنَسو ةوانسوهيانسوتقتسااذا

 ةبؤرلاف موضات دويل هس النوئس

 تسديزوأ ءاملااهملع قىساذاَّىدئاهرغوُةبادلاتنسو 5 يت ئانفرغذاب زغكأب «

 قتل ناسلادببعوأ رثبلا نما تروا ذاةوانسولدلاتونَسو ثوم ذااوساوس كلاما

 / د.للاق "نسير لشن انف

 لابهتلا ىلعلابمسلا نواحي ةانساي ا[رَغهعوم دن اك

 اهامنوُفيىأاهنافب ورغلاهنول بيو ىلا وساوس ينيذلاَلج لاَ اتت

 لالا نهم لانسلابالاا نم قدسيا ءاش اة دسيعبتنأك ذاك ونة كر نهلافب :

 انبزو لح رااورقبلاو لبا ىلءعقبا :فافرب غي قاسلاو ءاهلارةقانلاو لبا لع عقتةءناسلاو

 ءارقلادشنأو ءاعتثسمالا مع" هلعاف ىلعاردصمةيناسلا اواعج

 (رشععساتلابرعلاناسأ - 1 )

 ىف اذكهوهزلا ىف رثهاوق

 لكشالو طق: نودي ل صالا

 هررحو



 هذهباذكه ىهتاسساهلوق

 اهررحو لصالاىف ةروصلا

 هدا

 سمسم سى م وعاأ

 ا ءايلاو نكاااوإل * ينال 1

 أ ةربستم نوكي وذاك الاعور ردا اخ ةلاقينأ قتيل معأهقلاو
 ا

 5 لاق لح>وزءهللاتافدّنم
 ا : عءمورلس ه © نأ يلا < وسل يعدو[

 ا لاو ىيعداتعاالازهذلا نم 5 0 سإل يب” نممكو

 و ياسين وود 6

 | لوزعةقااومدف نيدمقل نب جاك أاذكىأ اردواوسنواوعم مالسلاوةالصلا هيلع هلوقو
1 

 ا
 ٠
 ا

 ا

 هس اب 8م هه ب

 داو النا ىركَم سرفءامسلاو ٌبَسنلامعآلاون الدف نبي ى مستو هب هب يعس قو

 . ذهل لاك دلي
 يد 0-89 سلع وهم سو س ةرلس ند عومس

 5-5 * عع نودع ناك « تعءامتسا اذا عن عض رث

 ازوجيدقدأ عراق ءذكرغ ى م اس مالكلا ف فرعأال جنبا لاهو تامسسااذا ىوربو

 صسمظ 7 يهمس دس اس و يزعج

 ١ مرح فاذاداماسو نمر اذانالفّنالف ىو ةويكت يعل يغتلا قل متوعسن هنوك.نا

 2ونص سدهص س

 قربلاو زاشلا ءوضروصقماتسلاو اهءوضالعءانسوئستر اذلا تس (انس ) لعأ هللاو

 | أنت كيلا لجداذا كلا ىسأدقو قربلاءوضىهتمدحروصقم انسلا بيذهتلا فو 011 2 سم «صأ عد مهر شت اصا# هل هع

 عروق ولا ىرتنأريسغ نم وص قلاًنسديزوأ لاف باهل راطوأ ضرالا ىلععسقو

 ظ تكلا نا تاصتربغىفناك ايعرو راسهنلانودلملاباّدا ان روكي امنافهعض ومدح رك

 م نات وفلالاببتكيم* ”وضوشو قربل !انائسلاو دودغفرشلاودغان ٠ قاتلا

0030 

 هس . ىن سي 2

 ءاصبإألاب ب كذيكرانسداكي رزعلالدزنتلافو هوضلارصقارانسلاو الذ 1ىمصالا فرعي

 1 سالوس هم

 امها ولعب نيران ىلا ىرسنل 5 ةليلدوسأ اوكا هبويسسدشستأو

 لب /ميكلاك ءاضأ قولا انسيو

 متي نحَدل| فرحا ىزاوقلاوانس + قردقتاقبلك امو
 دشنأو ,ىلارعالان بإن ءاهاتسلا لاهم اهانبنعفر رانلا ىنسأو

١ -- 

 اضسوأواهانتساف كراون ا هن اعدام

 هجوم تراني لامتلانسنو عسب لابو اهشيؤداركل لا
 س 8وس عوض

 ةعفرا نسانتبلاو دود ءانسونسا ونسبلاقو تن كلا ىسلان الفنا لاقي وو عن را وهاس

 ىربنيادشنأو 1010 يقرا لاو دودغ

 مه 6 ا يل ساض ا نون 6 و 0

 فو



 ٠ (امت) هايلاو واولافرخ *« نيسلالصق ١

 تاغلا كت نمت ممّن اوقفت ونام نومك وو مالالاتللا
 لاك ٍمانوئاسأ دل عجبو اهيْهدوعدْبلاهاوساسنعٌتَسع

 انتر لتبتْه اسمو * ويحمل

 هتان اواني تأ مهضعب نعاسكلا4 2 ٌتاوام"ا مالا ىنابعللا ىدو

 هلهحوالفألا هاما حشا اوامم أ توكتنأكلذهَْسْأو هللا تاوابمسأ» ايار حو
 ه5 م هدو 5 هدو

 هيهتيعسوهسسفس أو هأناهنسعم أوانالفهتسعمدقو ى تانكأ ىميسمىلأم ىغ ىضتقأ عب رس

 ءايلا لالا هيوسسلاف يشل عرب موا طزاناللا"

 لاقو مالكلاوهوانالف يمسي فاعلا لاق اهبممصضوأو ةمالعلاءذهبمتفرع كاوقك هنال
 .ه ه5 همس ريب نو <

 هريغ اهك< لهنوع-بلعت ىو 5 كراسامس كامسأهئاو «ي دشنأو انالتمس الا

 لاقو ل ىهتلاوغوأ 357 نع سابلاو ل ئسد

 0 هعلاب اد لج رلا ف
 دسو )هس سو تاسن ه 0 0

 ىمناا قدح اهلك عمريت 5 ةحلعلءا و ,وهللارك ْدَكمعْعَدف
 ل - رس

 س' 2 دع 2 م

 اما داهيواهسنأو * اس أوارداهمّكنعال

 ىورب ولاق َتبصلا نعي

 انساه ودك اهسمْسأو * اا همك اواوجواهصخرأل

 كك رتل مص لوالاو لاق

 ادا سا « سل ىمم هن قكيىذلا بابحلاأ

 ”لسانههم ..الا لاق 5 وكر فاهوأ هج الاك ميظغلا كبر مسابحسفت راك ثيدملافو

 نملوت اذه عوافي فذ ف ملا رناحسم_ءوكرفلوقيناك هنأ ل يلدب ةدازو

 يهوه لوقت كمن ىلا يعَتو لس ييلاف نمد عش اوعرسالا تأوعُز

 ننالاق يمسي زيزعلاليزْستلا فو هننكوهلوقناكهمسا مسالا واذانالف

 ضب يس ليفو بالموارد ن م تل نعميفو جيمي! اع

 لاقي « ومع لثم قه ارطتأ اعل هل هلو زعداوقو هك ارنا

 هلوأتومقاالانح م سفدبو الثمان لهالاقي وهديسنا لاق هيماسايماسم



 (امس) ءايلاو واولافرح ب نيسلالسذ 2215

 مسانلوق نسج زلالاقو منااذهولوصوممسا اذهلوةتبرعلاو ىهتتلقممالا
 ْ نموت مسالاو ىرهوما ءانقأوونقّل ثم ومهيفلصالاو لاف هتراوهوزعلا 1
 5 و 7 2 9 همس

ات واولاه:مسهاذلاو ابرد وعدو ل و 2
 ب انتتياو ىعسدريغصت رن

 وهوذنر رولا اذهلاعجت وكم“ ا و لعق مهضعبلاك و ل-ةفرهشعبلاققالصأر اردقت

 1 رج ممسلابالاهتغين ص ىَربالا هولا أو 1 ولقد عاذجأ وعد لب

 *ءوو .1

 دسششإ و مدرسا

 اكخرانإههقا رار كرابمام“ امس هلو
 . سه قر# ريع -) 2 ع 0

 هم” باضرقو مهلا انأىدب « ةمدقم اًسحعأانماعو رخآلاقو

 3 3 مفعل علوم 3

 ١ ةرورضال عمق فلأرءاشلااهاعجامرو رب

 امنالا مري عىعستنمالو كلاممذج ف سوستاانأ أامو
 ا

 باك ملجزلديزوبأدشنآوىربزيا لاق
 ١ هرزبوعم 2 1 د وع

 0 ةمةروسلك ف كذلام 3 35 هلعتاقي رط هو: اهم وهو د هم مرعب لزادابيف لس

 هدد ه ا 0

 لاقو انامل ودا ىلعمتك ل 1 مسالاىلاتيسناذاو

 كوسدو

 | هباف :رعن شل ىلع عضو ومو مد مسالا سايعلاونأ

 تنشناواذك نسجت توتك ضعبنمهسّمعب هيل صُل ض ةرعلاوأر هوذا ىلع
5 

 ٠ مةيدرتف وش برعلامالك نالف ا ىايسلا لا هيوم كاذكواذك اذهمس

 رض كا منال نمتفل لعفمدامأو رب رك ةعاضُم مضلا لاف ومشلابنالفعلا

 0 هةر لك ىفئذلارم "1 * ةعانم نر انكلا لاك انيأنيسبلا ىلعاهكر قلأو

 ىلا ىلعالاللاون والمس مالا لعجسامنا قصساونأ لاق سيكلاب ةم-ةعاضكر غن عدل وممذلاب

 نمسا نول الل وهف تتوحد لان نموذجا مسالا تت ىندملا نال

 0 و ا رو

 لظنأ عود اين لعماناكن ٍتاغللارب انو رلا ماما انريسلاو

 ا

 ةالصلا



 ءانلاؤ واؤلا فرح م نيسلالضف (امس) 1م

 انماسرذاحت الفات 03 تناقل“ رحردش نمر دنس
1-6 

 و 25 مع سه ةمعو ب ©

 29 هس

 نلاعثد كن انبوب رئابةنشلاو سجس

 عقول 0 ةقيدو نكلوعب راه سل

 كاذلاهروَس هرعت ةانهساو راق كلذو هابللا د يصادئاصلاَب روتي ضي أنقشالاو
 سا 1

 داما تنم تعم رانا عنز رئاسة .ةياذاضلاهسلن /وهؤ ها ملاَنروَل ساو

 تاغ دشنأو ددصأ 00 و انداصأ انأ_ّهسا بلعت لاق و د.صالاوج رخاذااوّمسا راومسدقو

 ا رأسمال ذاقنألا ىلغَنعنو 5 التسلط اور
٠. 242 

 انجح دالاس هل 27 دولا حوبنل هلأ مام

 انا يب ىدهأ يدا 5 قووعف رسام اناوساسانأ

 00 «هم <

 كل نارين ىلإ ارعالا ننا نعيم يسم نار قاب ةاسلا بي ْ

 دنع وأ ْن وذابصلا ىذامسلام ُه دو اوه تلقاهيراعت و ضرالارافق ف ديصال#م وفلاح رخاذاوأ
 2 طك مد ”د

 اذا يمس نالفح رخلوةتن مبلعت طلعو ىربنس لاق الطي ى لحل سيال حرخ

 ءابللاىلا رض دئاصلا هلي وُصلا نم بروك وهوا نم تن اعل

 س © 0

 ةعفا ذوق لولا اونا ووقلاو اهذخأذ قت ىت>اهدلي واهتسنك أ م رختقراهتلا صن

 نشنأو هففتم "رام اظسوو لعلام 20

 اوربا نمايق نواعم ءاا ااا أقعد

 ناو هانت ييارعالا نبا نعام اكمام 0 تفحاذاق اسأام ىامأناو

 ذخأو ا ةوامسلاق أ! لدتَرلا ىعسأو ةيدابلااموامسلاو واسوان أ را

 قو هلام مياهه اكفنا نأ تاكو اهتبحان
 وسارع عع

 القا نو عبي رمان توشيعتم الابر ءلادبرت لاك ءامسلاء مبا را دع

 ءامسلا"ام ىتت انش مأت نك فيسنبا لاق اوما ةحاتة دبل عشون ةةانيتلاو آلا

 هارت الا نمو ةركنلاو كلذرغاهمسا نكي الانا مأءبتسلا م لارغألانالاقو

 قارعالانباءاكح ديس الآق المآ ا ىه جقالأو رى :رسشعو ىدح ا دغن و هليل ةرشغعزرأأ

 مسازالمأ نه الاه فرغت ىلا دعنا هود نم تنل ىف ا

 َّت تا كلذىلعلئاذاا ولد 0 اهشؤنالا قوس دل !ةسمالعء اهم قد ةمسواوشلا

 اذهب اذكعوهلمرحهاوق
 هلعلو لصالا ىف طمضلا

 هاررسو لموجوأ لموح
 ةدامف مدقنلاليلق هلوق
 ها لا لظي ظفلب لاه
 دايصلازاطيىأ هلوق
 لصالا فاذكك جلاءابظلا

 سدا هنارهظي وثاسن الادع

 قىذلا انامسال 7 دا

 سويماقلا ةرامعو تنلا
 دايصلا ىهيسا ( ودح 2 عم

 نماهلط) اذا (ءابظلا)

 (ليبس علطمد دع اها ريغ

 ها ىلارعالان نا نع

 لا اهتابسشأ ىلعن"كهلوق
 هررحو لصالا ف اذكهوه

 ها



 ىناذكم ةديدملاهلوق
 س ءوْماَعلا فو لصالا

 ها ةدنجلا

 (انمتإ ٠ ءانلاو اولا رح « نيدلالسف 1

 أ ىرئباذشلأو ةاندروأامباوصلاو 5 5 ىعسلاوحانرلا قلت 5 قرهوحلااهدرو أ رلااذهَو

 أ 01 20 #2 يا لاس اع حامرطلل

 و ه2 6«

 نع نوكيفنال ىدتتابنلا اومماكرطل اوهنلا املا نعدوكيتالةهتانب بشل عسلاو

 ٠ رعاشلالاق تابنلا نتنوكيال عملا ,هسنَو رطل اوهىذلاىدتلا
 ا | وب ءِر

 7 اهريكت ع وظللانك هس 5 مهؤافصامسلا نى أرانلف
 ءدهوذز للام هاف « ع

 : ظ ا[ لآل نما 20 : صفي دظا قو هيفا كر مهل عضال مهشع شعلان أىأز قىأ

 انسنوفتا «اقدوءافسم ميسا هولاكو .ةانهشلا نمل را هنال نمر حنو رم
 أ الي بو

 ينال ىعبوءاعتم مناص لاقي ةرلكسلا قا شيلا هلاو شالا

 ىوتعلا ليفطلافو هوأعل سرفر ارهظءامسلاو ىدرنكلا عملات 5

 لو ثا را ماوانرق 5 هداهم حابب دلك رجأو

 00 1 هفتستبلاةزاعتو منقل لع قتلا اهالعألَلا"مسو
 8م ليل مه

 ةلكرهذاشنا تاو قى رتوبالاع * بصعم يي نسوامت *

 عمة ور .9ف هنو ال

| 

 د

 3 ١ «امرلس هلع 5 ١+2

 ١ 000 8 رحدرا نت

1 2 <2 1 

 هنواعنو 1 ةكدكز ىلااققلا نود ىلأةقلاو هناا رتب ليفطاتدبلاو لاق

 لاو ٌةاَمسواممتالذ لك نم معجملاو هعلطو صحت ' شلت ةواعو كا

 ىمولض 5

 ةمرلا را او "لتعم هيغقاسكلا

 2 همل- وددوم ا هع دموع عه ع

 ردم هلوام لا تاخد »* عدبمل 0 مسيقأو

6 

 00 اانا سب لااولاةراسمو هنواسمبكارطءامساو واولإ ممتد شن ا ذكم

 0و 6

 اًوَمْحا ىَحلاللهلاةواَمَ 2 الرفاع اللا ى طا ايوان أوطان
1 

 لئمةيلغتَة صيودامس ا اةامعسلا و ملط واهس نعيم دوسحولاو مدي دئاصلا و

 كف هوم سدشناو ةسانر يناودابس مخ ليقو ام رلا

 نات مه مد 2 ىلا

 اهيرئامتلاى تلو فلما 5 ربا 0 تولع بي رالف اد-و

 ةهؤصت. ل هر 5 نع 8ءءوس

 راهلا سدي اَنلَكوُد يورك ىذأ اوهىئاَسلاو ماس عجيتامسلاو

 رعاشلالاه

 تنا



 اذن مم هلو هالات« نجار

 سامقلالع عضال (رعاشل ااذههيءافرام”لامتسالاهيلع بلغىذأ |سايقلا ناكو املا هن ْ

 ذاافل أب كشثنأمزاف اهكيئامرو كما يفر فتق بئاصسنزو ىلع فاه لاقف كلورتملا

 هم ,
 امس لالتعالا فو رخو ىرادم مهل وقكلذو غجلا اذهىلالتعاف رح هسف ةسيلاهف يبل

 ] 1امهلاةيخيرضلا ذه نب ىراَدَمِفتيِفاذاف ىرادمىفاهتمرثك أ
 #ر س 7 ومو.

 عاقجاو هك نهءاتجالةنتستمباشتم ف و ردت ا و ةىمونيغلا نيةزبولا

 قدوكيامنالادالااذهو اامراصفماةزمسهلانمّلديأفامعذأف حراما قراقتملاونيلثملا

 ارسم مج ذاهب اك كروت يطوي تعجب لن عملا قوتنا اذا ةزمهلا
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 عيب همالامةلزج هلعجلئاقلااذ_هنكل انكرواباطموغ نمانرك ذاك نوكينأ ل ئاعق ىلع

 لصالان عا رخالا نمر هسجو اذهذ راوجلاقياكءاملاقفةزمهلا عجبا فب تنبثو

 نم ل رخاعضومىف تفلامكبلا زحملامتسالا“ كورا سايقلا ىلاد درلاو لمس

 هحواضيااذهف « ٍتاّصضاو راع لَءَسدبأ+ هوقو قاوم ل ثراصف لاومو راوج

 عبس قوخلوقيذأى عأ ههجوف عمبابتارلاهغاو لمعت ملا لتلا نص جالا نمش“ ٍ

 ىناثلا برضضلا ىلعر ءرعشلا اذه مامن اولي ؛ وطلا نمثلاثلا برعضلا ىلاريسص» ناكهنالانامس

 وأ لاق ءامسلا ىلا وتس مل جوز عهلوقو ناومنوحعذلا تباتلا ىلعال اجا
 سماه س5 7 تك

 تلوم حبس نهاوسخة وقاد ىعليلدلاولاف جيا نيبعت ءاتفموفحارلا انلهلقل عما

 نأ فخالامنو 1 ةءامس يا اك تاويوسلاك تا

2 2000 

 0 مغمو 0 م تستاهل كزاملاقب 00

 دوما هب برطْطممءاعملا ىلاعت لوقك توم تناك اوعأم ارك ديرما يعي ناك ناو
 [| ٠ و مس سو

 كلامي ةبواعم“ ءاكملا

 اراَسغاواك ناوءانبعر 5 منكرات طقسا

 ةديصقةلاهذهىف هلوقأ ا

 0 سو م 2 |

 ًايانامدخلا وح اماذإ * ىدعبت اك + ااهلثمدوعأ

 ةيؤرلاق وعش ع عنو ةيملأ ىلع عمم و

 'يحاهلتاطرأ"ن فدف * 0 مَ



 ءايلاو واولا فرخ « نيسلا لصق

 ارت ا ساتافو هو ىنخا فو يلاعت ىأ نهنميبماشتتناكى جا | ىهو ىرصتو جمس
 وه

 ست سوس

 'باعثمدشنأ هلوقو يهئاسمأإ وعادي نوكي تازوكو نورحافو نورامتيىأ لوس

 اروح ىلا ماعط اس 5 اردئالا ىوا سي ءامد أنّنا

 - و 2 - 5 - ا -

 ا راسك دارأ هنأ ى دن عوهد._سنءالاق دعص وعمترا ىتاسلاقفهرسف

 ةريسق »* ارا ماس ميدي 3 تاعثهدشنأ لوقو 0 اها اولا

 لكذئ :لكفتسم ءاهسلاو رك ذمهالعأى ثلكءامسو اتا رضا ماسلاقف
 مم

 لافو او وابل بسلا !تاومسلا و همن عبس اوعما و 0

 لقانا .وهنفتسك و ومْسامسداإلَع 3 جرام لكل لاق ةغللا ف ءامسلا حارب لا

 ٌةءامسلاو .اهقدادشتلا عاب وبسو را را ؟ٌرالا لمى امامسلاو

0 

 رك ذتلافىربنبادشنأو انيأثوتورك ذنامسلا ىرهوملا : ةراقنم لقي

 بامحلا مامن * اميوكميلاءاسسلا مرو

 »© مقرر 5 هم ةم 7

 بنئاك را التج ارسنال #* قلن اوتيل همت تلو .رخآل اهو

 57 5 5 01 وك 9ع

 تسلا أن بةبمأ لوق ]وقو امس 0 اومسو ىع# موهبملا عجلاو

 وم ىوسمم وم ©

 0 م 5 هقوفوريصبل ستاره لع ايكامم ٍْ 0 ان الا 1ع

 ةءاورلاىناغصلا

 « انثاهس تتشقوف 37

 قوف ىبلا ىشةغاسلاو

 هأ تسلا

 ا هنمو

 نوني نون و لالاىلاهدر م بئاص ىلع ةباصم عمجا؟لئاعت ىلع هج ىرهوجا لاف

 دقو ف ئاص“ن ترمه لونك فرصتيالىذلا عيمصلا ةلزنجوإ_عجهنالةريخالاءايلا بسن مراوج

 نملامعتسالاهيلعىذلالصالا نعاجرا اذهءاج ىلعو:أ لاق لاهو كلذ فلو ةلاهدس نباطس

 هبسرعاشلا ناكفاومادحا دباس لنام تس عيال دااعدما هجوأ ةثالث

 ادحاوناك ثيحلئاعف ىلع ترسل ؟ تلاد ةشيوملادا الاهذهوضوزئاعو زوعولئامتولامشب

 نع ناك اذالوعف لعدعمف ٌقونعو تانع .اولاقأمك لت :اعقنوجلو عفيف لمعت مهباواتؤم

 رخ"الاو لمعت سلا ريغ ىلا امس فرعاشلا ذه هيءاف لمعت لاوه ثدنأ اتلاف قانعلانم

 ّْ و ءيرطغس أ مسلا ىلا هقا لوقهسنمو فتقدلا باوك امسلا ترك ذاذاو ةراسماولصأ

 ظ
 , 1[م1 قواسم هفؤ دورت مج اد سألها تيد تو هد نع ةولللا فى واطت

 ظ

 ١ مغ تيبلا ف تلي ةءن و كلظان “ب العام لكم ءاىسلاو 0 |نادعنلل



 ا (انمس) . . هايلاو ماولا ف رجب م ن:لارصم

 لص س9 م 7 وه

 رمعلاءوض لف 5 الالى لا

 لفجتال ةوقو يبلاتس شالا نعد هوك ايادورك ذمدقت ذل لا نيل

 م هنعقلاىذررعثي دحيفو مكمل مش .:رمقلا نالرهشلاىلايالىأ رمقلا توضأ

 مكل دوام ووكتيشام لس نم دج امكأ ماعلا مدلامو هددت يول لص | ا

 ماقلت راصفزمهلا لو نهداوعوم السلا نيزمسملاأ دا ايدلمأ نوكينأ ل متل يق
1 

 عقيم الالب سير ,ىكسلاعطقنادق َتافاذا سلا لامعب ةايفالاتيلكأ

 قوجلاقو .مظملا نيكسلا غلب لاقباك .ليلنترهاذا نطيلاف ىلا عطقنادلاقيئرعولبأ | 1

 يسلافوقني ع عراصم د يعطيش ل

 رحت قدرت 00 يأتين كلو :

 نعاني وتلوث بوو وم نعل ووأملاو عافت اًومسلا ا) ٠

 امال رداعبب سال و“ .هالعأهاهسأوهباعسو م زرار اومن م ىو بلعت |

 ومو هيباع هدم

 0 00 00 ا ١ افدصت نم نك ع راذا كك امتتلا ىلا ءةراذا تيكا

 هتوصئاءامثو 000 نول روم تتدبلاك نقاش فز انا ْ

 ْش باعث .دكنأة لوقو رشلاىفالرمخلا ف

 جاوطباوّسففاإأ “ع مما رانك لاما 1

 العدقو ىاملبالن الفو ةالاعأماشو فايتر همارك قاوهماوَسالاقفءرسف
 مام ع وه

 عشتراىأ أهلا ةالعو اعنتمصناو دعب ثدجفو افرامتى ف زمانك ةافاسُوم

 .[|| اذا هدب بو هسأر وأي أ وات واكياذاداو اللين ثيفح فد هئاسلح لءالعو

 ملفنا كالا مق يور يذااةشئاعشيدحفو ؛ هيل لواط ذاىلاَلا هين الفو اكن
 ا مث سا

 مدعم -سو سؤ

 اهيئاست عموملاعتتااومصأسٍ مغاسل را لهو هيلعدقلا ص ىلا وا سن ف نكم



 اهصدسراوصلا عمتهلوق
 لسالا ىفاذكه حلازع
 بصب قزروز عى مكح او
 انل عقووءازج عفروؤاوصلا
 قزرو زعةدامىف هطيض
 ءازع ب صنو راوصلا عفرب
 انهامبا اوصل و

 ىفناذ ؟هفاالاب باكو هلوق

 . ها روحو رطتاو لصالا

 لالا ىفاذكه هل ضنناهلوق

 نمل و س .ىماسقل افو

 ررحو ها رعاش ل _طنح

 هعيفع# ورك

 ىاذكه ملا تأرالو هلوق
 لثموهوقرطتاو لصالا ىف
 هاا لوق ضورعل ١ىفاذه

 ريهزنبدلا لاك لَسملا ىلا وءديسنبا شيعلاءارةواسلا ونزل تيكسل نبا

 ئآ

 ' (السإ © ءايلاو واوافرح + نيسلالست 220.

 7 )س 8 مو هع 9)ةسع مثو 42 مضغ.

 اهروشتاماذا ىلا نمد مالا دهتمقاراهةتافو
 و 30-

 يالا لاق راطوأ تلا داخل لا لاه لسا ىنعياهتياس ماهم ىأ

 ةومه يفلت ريغنعدبتأتو و هل :والخ كمل هنالو وامل بلال ةو السام لكىولسلا
 هم 6-5 "اج

 نطببعكن ب ثرحأب نم ىسةيل سدوم 2 و قصماف لكل در ةتايلعللا نموربغو طل

 ىشعالال اق دلو للا ىلسلاو

 و « ؟ ةوسصل هس .

 اهلامع ىبسلاء قررت ءازع #» اهصّصَشراوملاَع سام "اكو

--.- - - 

 ليقتاو سات كل ذنوكي دولا يف نوكيا ةقيقرلا داما يلسلاو فلالب اكو نسل ىوريو

 عشك سانلا نموهو لبالاو تاودلانمدآولاٌةماخل كل اديزونأ لاق "ابنا اولا دالاو
 نسص تس

 وم ه7 مص ساس - 8-2 2

 كفاقَةْسٍواذاَو ءايلاب تكي: ةاشلا ىلسىلسلات تيكسلا نبا اهالستْذَحأى أ ةفانلاتلسو

 هناا و د "0 نيئااسم 1 نع دو اهتمكلذىلدت ةاشل تل و ءايلستاش

 اهتطي ف عطقلاناودآولا أس و ةقانلا تلى لاح رتاذافنطبلا ىلا عّطَقلااذاكلذكو
 2 م ما 1 5 00 2 9© ””دع

 هيلعهللا ىلىىبلا ىلعهوحرطذر و نسب اوإسنيكرسشلا نأ ث يدا اوف و داولا كإدو تكله

 هيف اكوام َمأَن طب ”نمداولا هيف ركب ىذلا قق رلادلاا ىلا هيسفت لبق قصدوهو سو

 : نوكيالو داولادعبحر ذة نال بأ لوالاو ةمشلا سا :هلاقو ل ةيشاملافوهلبقو

 0 حرختال صأ ف ىأ لي لس عقود لحب كس فموقلا عقو لكما فو حرت نيج اهيقداولا

 .رءأمهلو ةكاذ_هوةقانل نوكيانناو مال الب ناله
 4 قونآلا ضو قوُقَعلا قلبالانم

 :لطنن ل طر ئادشنأو

 تيرا ءانالا قرصعي ترغلاو *:. اهب ورسشم لسلام رادو

 عر انبالوق ضورعلا فرعشلا اذهل ثمولاف
 سوهدوس )9

 رطدت تكتم 8 ريفية راه نوفا

 ةقانلا تكس ىنبعللالاقو اهالسعئراش ساه السو اهالسعطقنا ار ةاشلاتيلسو

 تيلوىرهوملا هني اواهالمتْنَع أةقانلاتءلسبرذهتلا فو محلا دعباهالستدنم

 هلوقو ءايأس ىهفاهالست ءرتاذا لسنا مسا ةقانلا

 لحألا



 المو ثاعلا 2 .ةفرطلاءم اهب ماذا وأو اا ةنوخمصلإت لبلاكرهرملا 1

 ىولتلا بي ذهتلا فو ةعاسجباودحاولا لفداولاتاكهتعامب ل ئه ىوأسهدحاونوكين أع 7

 14 (الس) 5 واولاف زج *« نيسلال طق 1

 «هوع <

 لاشالو انهت رنكلو نأ كأ كلذلوقأن أت لاما قيدبزونأ ىالسواذكو

 ٠و ع 5

 ب ادعب ضغبلل هررح ةهناقاس لاح ارعالاءا هل قات تيكسامنعمآلهوقأ أتي

 اهني اعتني لم را عتماذا فاقت 7 را هداك شلابةناأ_ اوال وهديسنبا

 9 ب

 ىاهتتفداذا ةفاقشة زون اوأ_لاوةناوألا نايس لانو هيل لت ناسنالااهاقسس“ :ءادوس

 5 .: »أ

 قس: زون :اوسلا ىدعلاورعونألاقو لبرلاسنلا ين غوتارم تنم علما

 هامل تاو 9اشهر سال ع ار. سو س يد

 ىلسفب ريشامز اوللاو هسح ىلدان هبح نءءانلا كذب راشوأ فافؤامب درمُدو
5 

 نأوهوممذعبلاقولاق 51 ارلانعزل يل شاملا هاق تس نال لاو ُناوُلسلا ىنانعللا لاقو

 مو ما ء 2 و 2 و

 دع و هنحتومفةأرملان وال | قداعلا اقف املا ىلع رديف تيموكبار رنمدخؤوب

 9 هس 5

 ناو كاع ىناَسفايقاسوأ 5 هللعين هاك
- 

 ا 1 7 00 سس سود

 ىسي 01 مهضغل دشن أوولسقءملاو اعلا ملع و ةاصماهلاقناوأسلا لاو
 سوو سس #

 وأس امان شعلاديدجو الق 5 ع مامن 2

 و

 تببطى 0 واسوا ةوأس تيس هيجاصالجرلالوةد ىعدالا لاق ناو اءاملا كلذ ساو

 ىربنءادشنأو ْكدِع يدفن

 سس سل «ه وم ةوسوال د ذم مل و ةمض

 ىناٍيةّشامه ند فار ادعو 2 همك ةماعلا فاّرعل تلعح

 - 2 8 ممم <

 ىئايق ساب يالا دالو 2 ها

2 يلوا نزاع وصد اوأ كلا موضعب قو
 نيزعلالب زتلاقو 

 دى نم و س ىو قو 4 .-

 ةاولسدي د -اوامسلالئم سس 1 2 0 رئاطىوأسلا ىول لاوّنملا مكمل ءانازنأو
 - م2

 وهولاك داوم شفحالال اق رطقلا لاي مقاول ملا ض6 *« رعاشلالاف
 مه

 قامسلاى وأ لاول نمل نورسغلا لاق رك وبلاك لسعلات ١ رتل قوهو را اظ

 دشنأو لّعلاٍب َرعلادنعىواسااو لاك
 هاه م7 م7 - ءو 29 سَ -ة رس 5 جب دوس

 ام هناأم #2 مهتاكم دا ءلاو نمل اومعطأوا

 ةسءو. و

 *« ممأليللا هيىدمة وأسر أ #2 ىعارلالاق لو ءاشرف ىأش يلا نمةواسفوهلاَعد وأ

 7 يي لل لل



 اذكهّللانيقق_تساف هلوق

 ىو انهمكجياولصالا ىف
 اذل عف وساق وس ةسقةدام

 ندهساقو سةسقةدامىف

 تاوصلاو اًمةَتسافْذاسالا

 هيععم ما انهام

 وو رعك 5<

 نكات قس تقراف نمىاالو 0 كتل ةطونامو لعالو

 ءانعملوقي بار عالا نبات عمسولا# هتئثغا معا اة وتادتم نال حاالرشلا

 0 كش ينعش اانا# اقساوارغدبز ولاَ ىبار ءالانءا لاق ءادلاف كوأن مىردأال

 - م ها # ومو

 دير نر رشة وادع هبلققيسو هناتغاو هتيعاذا هتبقسأىرهوملا

 سربو م

 اذابوئلللاقيو ايسر ََسوَبول كس ةيقشلةوادعلابهبلق قار م ههركيأم

 اقدم رو عد هذ 312 ام هم

 د دو ٌورلاف اق قسسأ ولحن لا, وَ 1 كارل كاذوخورن ةرعندع مانمهتسةسهتغمد

 مدمس وم ةنو 0

 ساقسقلارسغ نيقستساف 2 سالقأ ا ذكئادنمّتنكو

 توم ءودم 0

 . لا قارن نالقّقاس لا ههشأاموعن !رلاو تالا ىلع موركلاو للا اكاسملاو

 ” هم 0

 ا هئم هللا ح ا بلو موقيوهيقسيو هربت نأ لعهيفد[عدساويلاهعفداذا

 | :لماعملامتومَسنقارسعلا لهأ و للا كلاملقابلاو غلا مام سا ذكواذكن :(هسلماعلف

 ةلادللانم نيمو ل عى هلءقةئيدملاو كم نيو اشدبلا ل ئافتوهو جل اثيدح فو

 (قيضاذا هك اسيبارعالا نبا 2 يل تر رس يدا تيدر تو
 34-3 و وو توم < -

 يسوي سوازأ ورا سيلسو هنعالسومالس 2 الم 30 برغم اذاكسو ةيلاطملا هيلع
 و

 ببٌوذونألاك ينس المو هنعمالأو د تاناراعو
 +ةي وع  |ه8 0 هداه سوا د 0

 داعب سسوس لصلاب - لس ىلا ىقلانأ ىلع

 - دوو ذو 90

 تيل اولسولسأان افهنءتواس ىمتالا وسلا ىهو قم وأ وفد بيغإ نمةسغ نع دارأ

 2 ١ ورلاف لسى لكس نع
5 

 تينعتاوتنَع يعلم 2 تيما نادال كر ول 2 ثيدحام 0

 م
 ل 2-_ - دمع نم هبا

 ىنه؟ىلتةو مهلا ىءلبْاو قعهتتكى أى الو ةيل لكيم فالسو ردح هوملا

 ا لف اس ليمن نبااقو هنءلدورك ذئداذاَفآَس مدي زوبألاقو تقتل ا

 و ا 7 و وه سو

 هيلع شرعي برب سأو ىدصالا ترس لا نابح:نبدة*قحد هنك رتوهتطغل أى أ

 ا

 قوستوز زون لاقي اقف تاوأ سلام ت1 لاغ هدياع ضر :رءامفتيلااذهى هرج ة كر ران

 كاوق الا كسا لاقف راو تا فاسب 3

 اذك كنءىنالسأ لاش و ثوبان 2 الا أ ناو لاب رش أو لاقفاناؤاسول-1توأ-

 ازد و



 ا

 كسلا

 ناكولهنال قسما 6 وكل درك قسم ىلا همس هلأ ايداع وبأءاكح واكو ةوقسْاو مهدعررهوم ىلا عدس
 ا 0

 دانا قي 0 كاذبه وبيسح رص دقو ئيسمناكل كاذك

 ياو يليق نمكوق سلا كرهوملا ديعس وأ هركنأوديعو أ كذلاف :
 ا .َ ع 26

 اهاعاسي ض راش ناكثاو جارد ىفذاعمثد دسىفو .فيحصتءاثلاد د وهوءامسلا قست ةسئام
 2موم سن ىوس دور سس ىعااوم -وو 35 - ع ,

 ءامل رادبد شنو فلاب ودل يدار كرجل ناك يغ ًالماهنمحرذعمافاحاص

 قسوأ املأ اةقمالس ب زمال قاسم مناقل وسام نم

 2-2 و و ود شت اهع ت ع 2

 ىمسوكاملااهيوشبال ىهوُذ تسمن دحاو ىدربلا قسلاو قسوم امهيلانوسنمماظو

 .سقلاؤ سال اق هنماس رقوأ "املا فهن امنا كلذ ا

 لونا 0 صحم ليدخاك دلل
 60 ا هم همام < 2

 03 همّه د 0 هم

 معالى قالو 00 هياتخأ ضناسقك كوسا

 « وو ددو 00

 هلوقدتمو ةيراملا قاسي همسي ركتعلاهلصأَو

 8و 00 موددو

 روكسملار الا نارقنعك ل روكمم بصق ىدنبخ ىلع

 ىدِتلا نالْك ب هتاديعلاق ةيقسةدحاولاو

 9 علا

 اهل اويغا مهى درب درب ةيقس 4 امن أكِبابشل الاب رمسيس

 2« 7-5 - 0 هم

 ةيقسديربةءاورفو اينو رشا . ىذرش موق مأمأ نينا ثءذخا و لكلا اضيأ أوسلو

 نكن أونطبلا عقب موسلاوٌوَسلاو ىلاوذلا ىأىفاو اعني ىلا اهقلاوُىَلا :

 قدم مس

 ىسلاةينطبلاف عت رص مام قبلاو هقاءاقسأو قسنساو هسذطب َقَسدِقو رسكلامهضعب

 5ه ىه م8ة- دهدو مودم وس 87و

 رسكلاب سلا مسالاورف أع ءاسين قا ى الاقل ماطوستاديزوأ ايقسوش هيي

 وه ه2 11 تب هم مو ١

 ننا ارعشي د حىفو كرو ىراولا اك ىللاوهو مسالا قسلاو ردصملاقسلار ثلافوأ||

 0 ا ةةزادس ووضع 2 ةهءس و

 ءاملا همف ذ ل_طح ىأ هنطن تساو هسنطي ق سو هنطب قلاب ةتسنيئالث هنطيقسهنأ نيصح

 ه 5ه 5 سدو

 ادلع واب دلولا سأر. لح ذي ةمشلا فثوكي :ىذلا هاملا ىلا ةدسسعوبألاقو ا

 ا لا دا دو

 ىرخم مجان نوكدام قم اةينيشل ااوسدسهتلا هي ورد نعول سأزن عَ فصأ ماس

 م

 رج نبالاك يات ءانتسإ لج رلا قس 8 عطقنلفّدمأ قرعلا قسو نطبلام 2



 نيئاقسوءاقس موق نم هلوق

 ةرامع ىهولدالا ىفاذزكم

 نمقاس ل حر وهصنو مكا

 نيسلامضيىأ) . قسموق
 ءاةسو(انو:مفاقلاديدشتو

 (فاقلاديدشنونيساامضن)

 (ديدشتلا وخفلاب) ءاقسو

 نيئاقسموقن مريثكسلا ىلع

 يعم «شكرطتاف ها

 الازك ذرركتو «ءادربلقكق تسي حث يدحلا فو يلام السا تسار

5 

 ريو هله

 عجبا او كاذب وهيل تام تق وءاملااي ند در نما امللءاة سلا حاتحمالىأ لوس 0 ولا

 رعي و هش لاإ الع راه ءاقمأ أو هلش وع اقسم قسأ او عما مهبقاسأ ًاوتايقسأ | ويقل

 مدس معز سا ةهمو

 لاف مرعوهو 0 اتا تلا هنعهّللا ىذرناطخلا انبرعلاقو 00008

 هضم هت سدد سرع

 تيكسلا نا ءاقس ذي نسايم أعأ اهيافإقسأو مينا نيام

 مدأ اوبألاك ٌتايقسأو يقم اليلقلاعجباو اوءاملا ديل نوكي ءاقدلا

 "املك رقلاو نوسللو لاو ةشان بطول قاسأ ثكل ا ئايقْس هورس 5

 ا نيللاوءاملل ِس ءاقسلا ل قو ةيقلأ لم 3 دأللا نم'املا فرظ”اةسلاو

 نينا لعيد عانت مهلا رام وساق لاو َنيئاقسواسموقنمقاس

 هم كس ا هل 5

 د ا هءاقسىورب و #2 هيافسا نإ شاكر سا ب لما فورا

 لجرلا قَد ياو دنع ىلأن ءهناسحالهبلاا اون اأن سلا بربضي ثلا هزد او يعملو

 5ه وو صا << كل ةم اونص مس دو <
2 - 

 0 دابعلاودالبلا ىلع ثمل لاري أ املا نيل الا

 نأهنمتملطاذا انالف تق ستساو مضل اقلام ءالاو مهاقس وتلا هدابعهللا سو

 ةيرقلافتيقسأو اه امنمّدحُأ ءاقتسالدلاو كر رلاوزثيلاو هرهغلان 5 قَدساو دية

 هم نلاودلاق اضيأاببف كو

 ساق م عاق ل مرو سل سم هد ماقع

 الليتالو قاسامهيف قس 3 ىلكلا اسهاوءافرخاتنامو

 م علال هه «©) د ةاةداع 5و 0 س ”<

 6 رمت دول وأ ارادتفرعت 03 الك عمدلا كين عنم عا

 ْ ىرهوطاهدشنأر ءشلا اذهو
 "سودسودوك هس ه٠ 5

 دلل م لوتسم|مهيفم 2 !هعالكاو“ أمر اننكامو

 اما مهحاورأ ابار اهوا هينا اول لئاشلا لوقو هاندرو امباوصلاو

 انهلا ضخ مو < 00 25 1 و 2 5

 دشلأ ىرثليقو قساالبةءىشلاقستو ءاقتساالو ءانثرالوءام 0 3 6
 انا

 ما كا 3 مس اء 9

 بوشم نب كاسل سب ىلا »ع هلفرتءاش 7 طوخ انه

 2 ا ٍ
 9 م م

 ُبِسَك عملا باك ناني 5 ههدوفالمن يدنا

 - هوو ي/ هد 5 ا ك6 مالا

 ءاملاب قسد قس عرزو 0 قَتاوَوسياهناءاذالابّ معي ىذا سلو قسعددو

 ى يلا



 طقوم ا و

 اذه 0 (قس)  ءايلاو داولافرس « نيسلال سف
 هام < وه ٠- ع 1 3 5 ب 0 9

 عضوم فلا هاق ملا هناقسسم عتارلا لب نافءثيدسح فو نسا عنو تياعل# :

 ةرامع دارثلا نب لاارق لكلا ند ا ةدئاز مملاوب رشاد ارسكلاب وهل بقو برشا

 هتدعرب قف نادر ةياهنلا ماش ثيح جري لاملا لكن < ةسايسلا فمنها الو هتبعربه-ةفرالثمي رض برُْدلاو

 : اسسلاىفوهانالو 0
 نك 5 ْ 0 0 يئلافو قدا كيردلاةاقسم ىهىتلا ل الك اهلعج يملار كن مو قرف دولاب

 قامعألا ريغ درب 2 1و نسال اسلاو هيلعقاعت ازيكلاو دارج ماقلاو

 .ةنالاةياقسلاو ةيقسأع .هباو عقلاني ديد رذشلااتهطم نانا ليعتى علاوي تلا

0 

 هنقذكتيىذلا 1 تيوس موشي اللا يقحسب

 - قورساك

 ! ماعطلا 5 9 طفل كو هيخألترفتي 0-0-5 للاعت

 تامل تابعو 37 اهسل سان اهنم يس وءامللا هذ: ىذلاتيباللاقيو 9

 ديافنو هيف برمي اناةياقسلا |مّثونمرثك اب به ذنمّمباق_س عامنا ةيواغمشي دحقو

 3. 0 ذم هما هس مر 5

 لاقو هواش 0 ةفورعم'املا

 ءاودلا ٠ نمو ماعنلا نون مناك امرك لوقت برعلا اماعْأ انة هيقسنو را عضومف

 هما مع

 مهاقسو لاهل .اهنارلو قي اواننن قلم ااذ تين ناري

 ءاننوماعنآلا نوطيىاملاولاةاسترو نيقسسي و وهىذدلا ولاقو اروهطانارش ا َر

 دل لاق قسأو قسءامسلا
 هع >2 وهم مم

 لاله نم لاب ايقلاو ام 3 قس أود ىباجوق قس

 امتديقسأو تار هلا ىو ايفسل تاعجاذاءأموأ | ارمتانالف تيس كلوق نما قالا ثلا لاو

 5 سءءاو

 ءاوراءاقساانقسأ مهلا ديزونأ دحاو ىنععناتغلامهو وسأن هديقبشو ب نماماعلا انقل

 راك ١ -

 تناكامىا هم تببلاةنادسيوحاحلاةياقسألا دق تحت ةيلهاملارث امنمتنأمّلكثيدحلا فو

-َ 
25 

 ةيلهادلا فبلطملادب .ءنب سابعلا ملي ناكو ءاملا ف ذوبذملا بيب لا نم الا هيت شي رق

 شطعنالىأ قس نوكن نوبل اقو مصاعنبهقادبعم ةق له هنأث ب دقتا فو مالسالاو

 ىلا ارعالا نباد_شنأ ءامللألا كوك ال وعدجااذا :لطسلادلبءاقسلاو
2 

 ءاقس نه دول نيياع #3 انلاموقالقلا صانع
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 و

 امر او للا هيي ة اجو هضاب برسم ب كلا كصحلاو ل_تعلاح :زكاو ىرب نبا

 أ ةشوللاذهت بيج الوش دوم بئاصسىأدونٍلكوةباصتلا ىهو و خب ةيقسالاوربلا
 أ 3-32

 9 : ها

 ا لفت اغأو ةقتلاناتس لبو هاتسأو» قَامَ بئاصسلاهد- هبوص

 | همم 5 8 و نع

 ا نسملاونأ 0 اةسفايقسوأ "امد لعجماقسوءاقس ديوب 0

 | لكك فاعلا نمي نمل لعن نمداو م ريغ تلعف أنا ير ١ أو تاع نب وشنلا لاهل

 ممو

 انعر واقس هل لاق ءاعروماقسو رولا هءاعدلا ىفو ا دسم ودلاو تلطلدا

 ةمرلاود لاك درع هلتافاذا هننقسأ ًاوانالفتدقسو
 اه هقع الاي هم او دم مس مهم

 هيطاشأرا عبر ق-أتازاغ 2 ىقان هيل عبر ىلع تغقو

 و. م وو هي 1 8 0
 هسيعالموءراخأ ملكت 5 هيأامداك ىحهيقسأو

 وسو هَ 5007
 |قبلاو هانا با هاقسأاموسلاو 5 "لاتاودت ورأت مباع »* هرعش قفورعملاو ىربنبا لاق

 | نيهللاديعلد سعوب أ دكنأو برسل نماهلفح مك ىأ كضرأ قسمك لاقي برشلان راحل

 ا 2 0 92 -ُ هس سو

 ءارثالا مطعن !ولعنالو 2 قست ىلإالنانه ةحاور

 ه :يو<

 ايتو هتيكر ىلع هاق.ًأدقوب هرسشلا رس نا قسلاولفلا خف قسلاف قو قدلاقيو

 قس ن ينم ازيمأا.هللاق مفي مال نأ نع قا ضرره ثيدحفد يقسم هلعج

 تورك ملم د مدمر

 ةصاخل وكنا ينعطتأاو اًيتسىلاهلجاكأ ةعمتجرات' دل لالج ره ىلع هش
 0 هم-65< 16 0

 ١ قمت نمل تلعجاذا مو ب ماتين ةيكران 2 بيذهتلا

 8 بس و ةم ُ ىو هَ

ان ال اماه هبحاصدحاو لك قيس مول اقاستو ةراكللدت شاملا قلو ايس هللا او
 ء

 | سا صااعصع

 ديعأ|نيةفر 8 هيفنامقىذلا

 هم مم ووش شا

 رقشلاك امد ليخا ىلعو 3 اك موقلاقاسنو

 قتيلا لصتملا لوقو
 مو ا داع و مسسوؤ» قادم معسل

 رفا نخر 5 5 همذهدلح سني لذ

 هلرقنالالده.داغنا باوصىرب لاك ةوسكل ا! نديوتك ل هقوربو هيرشتتىأ
 )م هس مو «دد مو مي مو

 لف ةوهقراقعن مدن اك + هلمانأ َرقصمنرقلا كراتلا

 ها 5 زومءوم

 ةاقسملاوتاقسملاو قس ايامك 7 * مهقساو رشنأ مهله اشيانطا ىو

 ةياقسلاو



 (قس) ١ ١ا

 : ٌبشَحءاَلسا ىدانالوافس 5-3 هيومطْنانردهالو وطدماهل

 ُباَرثلا اوهو يتسلق ناوسأو ىلا وتود َقَاذَحأذاَلسراَ قسأوهيفتلاكى لاو

 2 مواسم اه 12 قسيت لاقي ىناسللا لاو انيس أ يفسراصاذا قسأو

 لاق و ههئاشاذا انو

 سو اد ع هده ةه

 دو ىو نيل يش ع ا نا
 دعس - لع

 8وعم عرس

 مودال امهالك + مورا حو ىسراشب

 وهي و م ف 1 م 1

 ملازانتك !زولاو 5 مقار رلا لرْستا  ىوريو ىرببالاك موديلا كورد

 "افلا ارغالانءا لاق ةقلئاو شرطلا دلابءاغسسلاو هليشس فار طع نُكحاذا عرزلا ٌقَسأَو

 رعاشلا لاق علا نمعاقشلاكى سلا نم

 ءاقسن وطابآ ف صئالق 1 هئادثل نالوا كاذدعنابف

 هنن يورمعادشنأو دار للا لجل ناقأو

 ه٠ )* ىوس#

 روكسا ارعتإامويليقنإ #3 اهمال اس نعبر

 شطلاو هىذلا اذهنمّلماوهيلاءاسأ هبحاصٌلجرلا أو ءأروهرغفهل-هماظأىأ

 ةمرلاوذ لاق ا :

 سو مع 7 8ع 3

 عدقل ادهم كد يدق و ٌتامداََدم اهدوهعو تقع

 ههع هم و

 لاف َهَق 0 ءامدلاو كأ قب ور ووخو كب ينج ةرعوأ او داذك

 ءافنسن جامل فصئالق *»* اهَلصوَبِرمْنْأالاى ماو

 و 2: هما 8

 م.الاو فورعم وسلا (ق-) متي ه دريل جر سانايشمونايفمونايقسو

 0 م مضلابامقسلا

 لاق ةَيقسآلا محلا 00 5 و هسضرأ ارا أوت هتسَعسْلاَع وو

 لراس صج ةذوأ

 لال هنأالا كدظاوه # 2م م شانلارإ جزم

 ”هو ءاو 9 65 س

 ل ةيقسأ بوصسارقإلاو 5 رئت ةيئاع

 »و ىب هعد

 لاق ىءعامهز 5 ل ةيمزأبوص #* ةديبعو هيو ريو ىمصالا لوقا ذه ىرهولبا لاق

 (ريشععساتلا برعلاناسل .- 16)



 (افس) ١ هايلاوواولا فرخ #2 ئينلال ست ا

 0 , هد و 2 3 بد 8 و و 0
 اريثك انازتلءغ ىلا عبرلا"ايفاسلاو امسمنمادحاو دعب لفتّقسأو عيرلا تةسحارعالان با

 داوذوت لاك سانا ىلع هَمَدُعَت ضرالاهحو ىلع
 ىذا وى .٠ 4 5 5 .ْ 57 5 يل

 ىحننيح نونلا نم سرد 35 ءايفاسلا هيرمضأ ىونو

 1 لام ع 0 م 78
 ج رلاعمبهذيبارتلاءايفاسلا لابو ترا ذام لكن مب رلاتغسام لك متاوه ىسلاولاق

 هنمصخةافَسلاو عب راف ْناوِبا رتلا مسا ٌقَسلاورمعونأ طقذرامُعلاءايفاسلا ل_قو 84 و2 هت و -م- 5-9

 ىربنادشنأو
 مث د مه-

 امانا ميمءاماذااهعدو 5 اهديرت كاد فالا ساد

 اكل

 لافاني ىلع فرم لا ىلا نضع الاخ ٠ بعكث د د>-ىفو

 علاه انم نم لا دله 8 اا مللافف قاس اروح ءامد اج ىلا لف لاق م 7

 نفاد" قيما ناساشبأب رلاهيفشتىذلا بارا ليقو تارثلا ايس رلاىفاسلا

 لاَ لا ءرملا باْنما هب م ىلعوه ويئاوقدوهمز 1 ٌةىذلا ىفاسلاةملا و قوفدمىأ

 دس رول هلبفر دل اولا بصب يرق مضومالابر هلركم
 تدود*» ى.ه

 1 ا #3 اهراجإطقاسانب وهلا ىدع 23 اهرادَناوم ب ةيراج

 رثكل باعت دشنأ ريقلاوأرثبلا نم حرم بالادب نارعال نبا صخو بازتلا قَسلاو
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 لهلسس علا ا 3 اًدِهلاوَْسي 00 خب سلا لاحو
ّ 2-1 

 فدى ذهلا ب ؤذونأ لاق و ريقللا للعم وضل ةراجلااًعلاو مقل ابارتان ه ىّيسلا لاق

 هراَمحورَمل

 دعا اولا ءامألاك امال 5 اًوتاَف مط اًفاوأسرادقو

 2: دعقتةمالا ناك ذءجوو دعاوتلاءامالام مقلب رئاضي ًادارأ بيلقال«يف”اهلااهافسهلوق

 نهودع اوقلاءامالاهنبلف بارتلاهب ليو ةسمّرتمةتئمطمدعقتةزلاو لمعلا ةزفوتسسم
 تيكنلانبا .ةاغَسمثدجاو نكد نلفدوعملاوق الع عادا ن :رءتدعق اولا
 عرار بارتلا ن ليلعب رلاتتسام ساو ريا دروب ازتوعو ةلغيعجب لا

 لباسلاو ال د قينلاو نلصبلا ل ٌبارتلانيغْدْيَف اولا حاير رلانمفاوّسلاو 0

 طقس مجلسا ةاهسكا لك نمةدحاولاو يبلانا ىهباعث لافو كوشه ت :لكو
 مه سرع

 لهثدبشنأ امان مف لمكان سوا وة فسلم م رلاىسواهاغس

 اهل



 وهدا اوم سدادن مع)

 بوبرمٍنكسلا نق اودوس #* لغمالو قالو قابس دأ

 قعأ نع ن0 * دشنأو دودع اف اوه بث لانو ءاوُمس ألا
2 

 دكه« م

 ا 00 ردم فصال امسح ارعالا نا هس هيف ىأ نيالوراعتسا هوو

 - ووم 5+ 5 2غ(

 نمل تالا كرموللا يرسم هقعضاوودبعا النا 00

 ال هتيصانةشلا نقش كلاقمالو لاق عب رمل لاغبل نم م ومالاو ةمصانلا ليلقلا للا

 لاقيالوةيسصانلا يفلت للان مسالا لاق هنأ يسال تعا ربنبا لاه سرفال

 قىرهوملالوقولاك سر ؟ دلل لاشنالوةعب رسسلالاغبل اق ءاوقسلاو ءايقتس

 سرفال لاةيةنان دمشدامولاق ريع سبل عديرم رمسبلا لاسغبلا نم ٌقدسالا مالا نع هتياكح

 رعاشلالوق ءاوفس ةيصانلا قيما

 همو 1 هد

 انهعءاوم ةدوهشمراجالا ونكت ةمورك أ آتاذلب

 و ةعع

 اهمداعتةح هضمءأو قس 001 الو رماعلا باشي سبل

 وه< 3 22 4 5 ءال هود

 نك دلأك دونا لا كلذكو رهظلاة رام قالا ةردتشممع سفرا اوفس "هلغلو

 يلا ورمل عبو رم هليل عناكو ةربهنبر ع ىهفشلاءاجر
0 5 

 00 0 ا 4 دو

 هدو جيسأب ىدر ءاوشس 5 هدزدار دعم ذيول

 هدد 6 ه سلامك 2م هدد

 هذ نمو هنلس تفاسلاك 2 هدحايصلا دال قتسم
 ا

5 1 7 

 هدلعن نمدئاروأ 0110 3 3 تلال ريخ
 1012 مع

 5 - مد وة هم 42

 32 مهدج عفرنوجزب »* هديز نم حاف سقلكف

 -ت 2 -82 و

 - ودهار»# مدعو

 هدتلهتمأَتعشاخ و «هدخ ف ىدتل اى ىوتناف ١
- 

 اذه :ركنأ او لاغبلا هت مام كلو و ةيصاخأ اةفرضكتااهتإت لا كوم هل وقى ةددسع و ؟لاو

 لاغيا قاتلا ورخ اعضومق لافو ريسغالةعد رسم عانهءا اوذدسلافو ىىمدالا
 مودل يف هاما

 نطو ا ارعالا نبا نعل ديغوأ ناك انيكماضب ة :رعش هعزات ىذلا قسالاو لوللاىفو دو

 قايد ىتالاو رك ذلا ف ةفّصلاك ةماعلا َءَّدا!ضايس وه ىذلا الا هن سه

 همعص هع دو و 2و"

 سوف لبقو هتوفاسم هيف ست بارعلا ع راوتسو رماد وامل

 قىحو ٍلوعفم قعمألءانوكروأ ب سنلا لع يف م فاسُباوو 8 سيلا قرولا ىئسنو

 م ىلا



 ةايلاو اولا فرح « نيسلا لش

 اون اا الاوزان هارع شيدسفد ايوان 3

 ار أافوكيو مالا اونا ىو وك نأ وقتل عم اور بالو مان ىلع

 هي

 ىف مهاعدانمةيلهاملاذال وأ ولين ءهتلاىضررع ناكو ان لا مهاب , ايباسنألا فال

 لول ولاول. وة فمالسالاىاعيج كووول اذوب وتلا طر ىلع مالشالا
 ليسا ل أاذهاو كلذ فال ىلعةسْعألا نملعلا لهأو ريثالانبالاق رهاعهنال

 للا مالسالا ف ىوهَدلاو ةسيلهاملا ىف ولا اكوا نتا قدا 8

 انوار اآلىشو كالا نالاقفي دحلاذهرك ذي نوابه ىعمآلا
 بن فطي رة د 5

 ىف يدهن أ كلذو هشعب رو هضعبقدعاذادبعلا ءاعستما ذا نه نمىرغزالا لاق ءامالا

 همك - ص

ىف قهفرصت 0 دو نعي بسك قف ورم وهيف لمه يف هنبَقَرنمَد 0
 4 5 اعسدمسك 

 0 مس ةهمو1 ل يام ا
 ا كلاس انا ىذا هكخو دور تقر فب |ىدتسا لاقي هذمو هيفلم_هيدتال

 هم 01000 هم و

 أ كي ةايحقميعاس أذ اسملاو هتءقرلا' َْق ىبسدسلو لد قدعيفهربغلام هل يلو هنومد نع

 ا و و 5و

 هلودا أود هيأت انزع تورد يذلا مم-.زروهد 0 اودوويلا ىاسو هل «رضف

0 3 

 دارأ ليقو ةيماس لع هدرل اينارصاوأ ا[دوهيناكنالاقذ ةَامآلا ف ُةقيَدمرك ذىذلاوهو

 عاسو وف موق رض أ ىو نم لكو هنم فهي لوق» لماعلاوهونيلّسملان مهل عىلاولا ىاسلاب

 هةموو

 ادرس وما اهاعّل مى اهل ع ىسلاقب ةقدصااةالوىفلاقي نر اومويلع

 اهلراتديستن مشكل اىذورمتنألىرب ادشنأ

 | 31 بلثمإلا |َتبلاعْنَم لكسر » بوك شعل لاوط رضا

 _ه- 0 مراد و 2

 ب 0 صولا دعم ميم ودم مولا 5 فام قع واكو بأ

 تناك اذا لتنأ كلذوى :وعااة سابق :وهرب "اطل سارق نعئدنعذاا نم اًنعس حن الاف

 اىوشمل اوىورشلاوكلذو ةفصلاو مسسالانيبق ةرفالاوا و بامان افءاهسمالا فنعم

 ١ قول اذ الز ىورعر ىرشفلا ثنا لصالا ءاهدو ساق كاتو عي يوقتلاو
 ة#مءوس سوم

 عضوملا ىلعهذاع هالشي ا تيس نموت نوكينأزوويدف أ ىلع ىرملا هطغأو

 لك هل ااًعَسلا 09 ليئارسا ىبتاببلا نم ىأ د رهو اشكل ةقااسسدو : ايما
 ليقو دوم-عسدلو لكلا ف ىراغوملا دازةيانلارعَمة فرو ةَماَغَسلاو لوطاوهو:ئثأ] »7 ست اساس 77

 ةاراوف 2 اي ل
 دسعو أد شنو ةيصانلا ىيمفخ ناك اذا قسأس ءرقو افساهيفة.صانلا ةءا علقو اهرمصق

 ةمالسل



 1.4 _(ى) _الاو دال فرع ه نيلالسف
 رعاشلالافاك مهل رصيف ةلبع ليي

 قسد فرعا 1 كلام نبل ىلع ىلسأ

 ىاسلادارأ ةداشوريعل هاش الا هنا أب ءْنباثيدح ىو ىّتوىلاولا ىلا هياغشني ىكسو

 يقينا هب نختم سله أ ىأ هبذوملهن لمي هناطلس ىلا هبخاضو قش

 مهد اه اعبر ثالثا يهنأ اهليوأت اتم ىاسلابهكثيدح فو ود تنوع الز

 يتقن تلاوهثلاثلاو كلم أى منلا هبعاسب ىسذلاناطلسلا ىناثلاو هن ىعسلا
- 

 مهمو

 لاق دوما قي سس « تباثابىاذاذقجاعو ركام الفال لكم
 52 و

 هبفدوباملدعلا نْمهضْكدَ ”زيعلا ئستسا و ع ١ اولخالا و انفلا وُتاسقلاتقعَتلل لخدنال

 ٠2 ساس 8

 قدعف بتاكملا كتبو كلذنم همك اممياعتلاو قباني قدعبلهضعإقت :ءأاذا هسضفتن ع
 ها 3 3 دع
 لام نكي نافدبعلا ضعيوتغأاذا 3ءلاثيدح فو هتهق ف ديعلا تيعستساو ةياعس هب
 58 هدو 2 --- ومع د ب
 ىلع. ىلي اوه شعب كرو فس وعاذاديلة متل هياط وقسم يشيبتل

 مخ -

 هلع قوق :وةَم مدع 1 اعتب سك هر هرض ى هدقمأل اومىلا 2 فرص رع لال 2107 نم

 و هجو<

 ةيفام زك هبهيقأب كلام ةفدخ سل ى 0 ةدم 3 ١ قست هاذعم لمق و هنقاظق 8 الأ

 ”<وةو 1 4-

 7 ياله يلع قوش دس وق فاطشنالاقو هسيلعردي :الامممالو قرلانم

 كيال تفسر ةداتقل وق نه نو 12 هدو يلعن لولا ءاّدتسلكتل الخ
2-2 

 07 ما نص ل نع

 معا 3 :ب1 اوةمأل اهي بلعتم و 0
00 

 ' مس م

 را 7
 س 7«

 لدقو لة مير عاد ياام كايا

 هوص جمس

 نبل وم ىلع نيع بسن نكن رمتالرلار فانودتاءاسلإن هدو مالا ىفالاةءاملانوكنال

 نوكنالوةمالاو ةر اب تركب ذهول لوقو لع تاك بئارطب مابي

 هسصوع < 2و2

 ىو ةمآعاسل> ر رك فأ و ةيله ما فَنيعاسءاماثيدحلا فو ةصاخامألا ىفالاةاعاس 1

 تءاسلاةان را ةاعاسملا هنصعب ول دق ةيلهاطا فتان مووالشالا قئاعاسمال ثيدحلا
 ًََ مم

 موا 9 دع

 هبحاصل سبا ههتمدج اولكناك سلا نم" ”لءاشموهوا بيرج اذا نالفاهاعاسو تر اذاقمألا

 مس م<

 ةيلهادلا فا هتمناك اع مواهب بسلا قي 0 وكلما« ةرش مالسالا لطبأذهضر لويس

2 



 اذكه جلا: ودغتن دغودل وق

 ها اررح .ولمالاىف

 ىلكلا“ اعلا نيوزرعلاق ةقدضلا هالو ا

 (ىس).  ءايلإو قاولافرتي « نيسلالسف 22
 "2 مو ا

 75 ىأ هسافاهاعاس نم ايندلامدىفههججوهللامرك ىلغشددحىفو هعسلاو ةنسةرذعشالث

 ظ2ظآ01 100

 ايم كفاك اذ سيو هو نعم انهيت امم "اكسل انم“ هلءافم ىهواومياس

 هال اوونمنب ان نم هاما مالكل اى ةاعسلاريطأ ىفرصتلا# اهدسلاو ىكسااىفةب 1غلاثلطب
 م»هسوؤ

 هبٌتعاوأ ىأ هبت رغلوق نمر لاو ًةاصعهوضعت هاصكو عاضرلا نءهعطقاذا واذ هال نم

 هم دما يس م

 ىّنةىنوءارغوارغإ هيرغأو مالا اسس مالا تكرتوا ذكواذك نتا ارك 2

 حالضصلا فثوك ساو كي زب نيد خخ نءهلك كلذ كرهزالاى ةادّغوةودغتي دغوُئاذأو

 ضرالا ف نوع يو ةوسروقا نويراحي يذلا" باسغا ل جوز عمقا١لاق داسةفلا فوكو

 هم

 ىم- برسعلا تناكو داسفلل ضرالا ىف نوعي دارأ ل لوعف.هنال ادا أوقسصن ان

 ريشي لوقهنمو نبل تاذجال َمىفيْعَسلاعسرن انلاءافطإو ءامدلا نَلتالاجلا باصصأ
00 2-2 

0 

 و 0 تراسل م ادهتتا# ا

 ةامملاو موسفن :اهفاوتع ف 78 ايت يم ايان

 هد )و

 المان رطب د دس ونأ لاق دي نا طبخي دوعلالاثمأ ن مو كاذزسيمل

 مويلع لاضفالاو ساذلا ع معين قتلو مد «هتارغ مرسلا هئاضدوكت ل عبرا

 كاس 2و

 نمو هنم كش كاك ى أه يعسب ءاعسةهاعاس دوما وداعا هلة اللا ةركلاة عسا :

 هنت ىلع ّبسكلا ةاع ادار اك ءرهزالا لاهو دل نش نتبتيءا كيان يماانأ
1-2 ”- 

 و ملوص

 لماعل لاقنو هجر فوهنطل بسكب ىأ هي راغل سوما مهلوق هنو هنئاعمف قرَصتلاو

 ب تي و مهم
 نماعذخوتانتسلالعَلاذيا سيلا ىجعسو اع شهقجيو عاتق سلا

 ةاعدلاودَدَملا نماوَضِيةفةقد دلاذشالىشءاضيأةاعس ىف سو ف ارق اهةروابئابعأ

 الوم ءس 00

 لاق عورمم دقو فيكذ 5 اًديسانل 11 مالا دبولع

 تاقدصاا ىلع لمعتسب ىأ لاوألا ىلء لذ ردو ىستسيالئاونا رن بلك ؟اوثددحىفو

لقلانكردتو فوقه -:مو ىاسلاةك لا لماع ىيهسديوا باز أنماهَجار كسا ا
 الف صا

 < هذ

 رمابموقيىذلا ىاسلا و اهبلعلمك نر رمال اهيلع سن

 نالفلاسقيو مهاب موقيىأّلهأموقيلهنالاقيو لاق ةاعسلاعجلباو ناطّلسلا دذءهياضتأ

 ااا اا

 يسب



 10 ءاملاو واولاف رح نيالا .: : 0

 ىلإ ىطاو تاىدنالا لممعم نبا اًسمدَولاَح را 1 ىلعاطسو ,ليطاو واس شرف

 لاق أ رمل وَلا دبمونأ أىحو هن ىطاوسلا ىلا هد هلا دشلاو ىلا لوا

 فيخوا هات ايما دانا وم را ال هللاهجرن سلا ثيدح فو

00 

 دلل حرفك واه 000 ٌلخدبنأ 2 ,اقلامدع نايتس طبرجل ل د اهيلَع

 ودع هدم ارلاو*لبقو وتلا ليعيطاس سرذو شطبااوروَملاءلدأووطسلا ٌلعفلا كلذو

 0 هم )» هس ع

 رعاشلالافو #3 0 0-0 7 3 ةبؤرلاقو اوطسوط ساطسدقو دوو هو

 ُتئَتالو م طاستاومهلا فرس دقو
 دوم ع. هام ع

 وسط ديسنبا(اسل لافروف بٌئاءاوطساط و

 هو ىو

 ”اوةسلا م مضعجلاقو رك ذماوخ سلاح رزبئبا لاق ةءابقى دو ودودم ءاوعسووعسوليللا ْ

 نبا راهتلاوليللا نمتاوُس+د_فءاق لاقيو راب نم” اوعسلا كل ذكو يللا نمةعاسلاٌقوف

 وعلا او تاغال 0 اوعّسلاو ليلل ًثاعاسا هسسألاو لدلا نم ةع اسلاةوء سلا ىنارعالا

 2 دل و ود يل نزل

 يعدي ىسدشلانودودع لاو هل ودملءو ةوعسةعلاجلاةيذبلاةأر ءاللاقيو ةعيشلا

 ْمكردأاهأ ةديكسلام ؟اعواهوم“ ١ نكن :واهَوأَ لاا بلان هل ؤربو ع
 هم

 اذا ىسو ل عاذا سو ىَشماذا سواد ءاذا ىعس ودل انئسلاف اوم زان

 كلذ ودصتلا ىجسلاو ماللاب دع لمَهلا نعم ناك اذاو ىلاَىذءىضملا نءعذاك اذاودسق

 لاا ةدوعتسا نباًرقو ودعا وه ىذلا ىعَسلا نم سد داو هنئارك ذا رساف ىلا هورس

 ىنةعباخذلاو ىلا ياي نلا لاك ثادر در 1 نمتتاكول لاق وهل ارك ذ

 ىيسسلا لأ حاجزا لاقو دادتث اذه سالو ضرالاف سيو هلجرللوةنكلالدحاو

 لكامل هاسنلا ءذأو ىلاعت هلوقدنمو لملك فصلا برعلا مالك

 لعذلاو - رشوأريخ نمل لكوُبْسكْلاى لاو اوصاف هتلا ارك ذىلااوع اف لوقىنعمو

 هريغ ىسأو بسكر هلل مالو مهل سو ىسنا ع سف لكى ليزنتلا فو لعفلاك

 شارخ بأ تب ىوردقو 6-
 ههؤدعا . سورا ع و 3م

 لمه هباوعسا ىذلار كما انآ 5 ادهن لاط اباع غلب

 ع < هذال أ لإ ا ا 4 هه هع
 هّييعبْن أ قاط ءارغلا لاكو لوعل اهم لردَأ ىأ ا اهعم غابانا ف ىلاعت هلوقو اوكار اوعم]

 تقولا كلذ ىف ليد قهنا لاقي حاجزلا لاك. ةنسٌةرمْدع ثالث َنباذ 5 هون ٌليعم»ا ناكو لاق هلت ىلع
 4 79: رة

 ساسالاقاكمردصو
 : ما «ايجاهلءانالافدوكرو

 اًدكهوهزملا نيدملا مع هلوق
 هررحورغهلعلو ,للصالا ف
 ها

 طيسط لاو ءسىذم هلوق

 0 ةوعسمكحناولصالاىف

 ِء 0 وا .كونيسسلا

 دك
 سوماةلا قو نيس

 خف ةوع سو نا

 ع !كاارمكلاب ةوعسل ا و

 يعم عا ررحو هرظذاف

 لا للا نمتاوعس هلوق

 ىلاناسالا مسنىف اذكه

 لوصالا ضعيىفو اشيديأب
 ما رر تاؤاوعس

 مت
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 و ءايلاو واولا فرح »* نيسلال صف

 زج ووبأ لاك اهمجاص

 ريهام ع ءامراحلا حاقنا #* ىراسأالٌماوالىتاف 4

 مراد دق رع ىلع فرس لوطا ةولعلا ثيكسلا نبا لاك *:ناللا جاني لمح رمل لاو

 ىرهوخلا كلدرخا: ةركلا دل عتاد دعو هارت ان يقترف ار لا للاب

 ةفافلاقي لاك زمهيالوزمميوهشفخالا لأ لالا ناممو ع لاغ ورا ليتم

 شطبلاب يتلا طعلا سو لعأدللاو نا ا ارمسا

 1 لامة ظسواو وطسهيوهسيلعاطسو تاوطملا عاام اولا رم ا ةوطسسلاو

 هانعملا_ةفبلعت هرسف انتا .1ميلعَن وأ تي نيذلا, نوطسي نوداك:للاعت هلوقو كل للزؤم

 واني نيلسملا نمل_جراااوعمساّذا اوناك ةكملهأ عي ءارسفغلا لاك انيلا مهيدي نوط

 هيلعاط م ىرننبا ' هيلع لواطتب ىأن الف لءوطسي نالق لمعت ئا .هينو شطب اوداكن آرقلا

 سوأ لاك هيلع ىطشأو

 ماكي وألم أ ٠ مهضعتأ لعاو لسلالوا داعم

 موقيولكاراس ىءوللينالايطاسٍسَرَتلا يجلماو زل تاع: ةوطسوذرمأو

 نبا هند ىَأهبوطسقذا لاقي و 1 كووطتلب لمُفلاو هيد ا وهيل>ر ىلع

 اهأطسوةارملا ل لاسسديعسوأ هيّقَراذاءاساطو هيلع دكاذاانالفٌكالفو طاس ىنارعالا

 اهجيرف.ديلخدأا رس داس وقانلا ىلع نا رلااطسو رثك ءاملااطسو ١ واذا

 ١ مج رحب ماذاو ب مدا لادا قا لماذا ك ذو هنملعفلا:أمجرذتساف

 ديلا لدين اياكاو دولا رض سيف مح رلا ديلا لح رلا لدين أوم اديزوأ ةقانلا ملت

 ةبؤرلاف للامور حرت مح زلايف

 يااارب لفلم سام 4 أن متن نإ

 ًطاسول ماما ىلعاطسو 2 0 + ..هفاسمما غطت فاهدآو ب شاذ ةأر ما ىلع ىطسددقو ثدللا لاق

 جاهلا دابز لاق لالالا / نمر ضفتي ىلا ىطاسلاورمتوبأ هدو و اذا نواف

 طاطا لان لشن * طاطا ارد ءىلاماق
 0. يلا -

 ل

 ىلياسلاقدَللثمتماح 5 ماطور ل
 م

 يش ادهبأىأ ليزفلااطَسو ةوطألا هوة لسن لاشين. م ىطاشلا ىمدالالاق

 سرفو



 ٠6 (ارسإ)  ءايلاو واولا فرب ه نيسلالصت
0 

 داو نعول اا اوراس |ىفلاك لبوه يلعهتلا لص ىبنلاناثيدلا فو

 ةنرو آلا ءداؤُمن ع فشفيءانفوَامأو هيو و مدس عم رب ىمدالا لاق ميقا
 بالاك هن فقر وس ابك يف را قعاردعت ول تورس ل قاذولو

 ليازملا يلقن نبل عدو . ُلياَصملاابصلا كلذ 0 ”ةمره

 ىأه نعال عيت رطساذافثيدالا فو ريغالو ولابد تؤسو َقَكىَأ

 وه-

 , اهو هيلع ولالا . رك ذفةصاخو ثيدحلا ةظفللا هذه درك ذر ,تكتدقو فواللا :اهنع ف شك

 كاع او ليخلا نم ىهلبقو ةناُىلاسّقنأةسجن نيرامُي هرسلاو ةلازالاو ف ْذكلا نعم
 ساعد

 ةيرسلاامأو بيذهتلا لرد امركم شيا نمةءطقةيرسلاو ءاناهمالو

 مدنية يفخ فل ال رست ”ةلءاف عج عفاف شور ارسْنم
 7 مس 259

 وهومبملااهثع واهد رج اذاودعلا ىلا رتل دئاقىرسلاق» اوعشع وأا وزرذهفودعلا 5

 - م2929
 ةقئاط ىفو برسل فكر ىذلاكسلا معافى عم رسقسؤثدحلا فو ةيرعسقلا

 ركسااًةَمالُع نونوكت :ممكذلنإ او ا ارسل اهعجوتأ (.تبزاخاس] عب نم
 هك َّ 5 -.-

 هج ولان س دأ دلو هيفخ وارسم نو دع مها كلدنا وه لنقو سيفا قل ىنلا نمو كاب

 دالب ىلا راخ وقد عب شي أرمأ وأ مامالا نا ثي دخلا ىنعم و ءادذ هو أَو رمل مالثال

 نأف ميقموع ءو اذ اماف ف وم درم مال ةماعش مخبأ نيد 1 رق مم ناك ًاشون اوعَعاذاف دع

 ئثفره ور كرست همنا مالمو لعب ناك ناو ملا فمن :وكراّتبال عمي دعاس

 م و م س

 وزَعلا فدي نمل عموم 6 :رختالكأةإ رمسلاب ريسيالدغسشو دق و اعمنيهحولا ىلعهنم

 مويل ادح موب ةباحصال لاق هنأش يربط اهئمو سيت ياعفو اس لسا
 م 5 ها

 مسام 4 2الدم ع هوك 5

 قو كابي يو شب دفنا فد هيلع اناوضر هرج لق كيرس لتي ىأ ديرو

 ثددح هفمو تاورمب ىلع ردنا عمم لل مهقارشأ ىأ ونيل مسنمد منام

 مس ىو+ . يل 2000

 ضرالا ف ىريسبةر ملا رع ىرمسو مده هاما رست مهولم قرف راصتالا
 مه 22و

 اهعجور وأ ةرامجنم هناوطسأ لديقو ةناولطسألا ها لاو ضرالا تحي بدايرم»

 لحال ةعاسجب ا ةالصؤ ناك اذاديرب ىراوسلانب سين هاني دمافىو ىراولا

 و ىةع

 باعقاو هم ناك لذا هيأ نءقرهلا كرسي وه لاقي ورعوتأ فصلا عاطقتا

 يق تو د»

 نوداَملَيْصلاقرطاذا هراجّليا ىراسي تال لايقبو ىرسملا نيام نصي *

 (ريععانلا برعلاناسأ - 1)



 ءايلاو واؤلاف رن. نيسلالصف 22

 هديعت ىرس أ ىذلا ناس لجوزع اوت قصماوب لاو نقلل /ءاف. تي رسأو للان تيرس

 طلسم هارسأو دبل ترم .اذا تير :رسوتب رس لاقي هدمعربسءانعملاق

 ليليان كيذل ىرسسلا ناك ناوي دبع رش ىنلا نامسةامسلات امغاوماطم ايد ١و

 )00 ا ًاليلةترابلاو اراه سم تزتسوهلوةكدك أ َُك

 اي اناس طلدب عجل ةينبأ ن مدنال ءانيلا اذه ىلع« ىت نأرداصملا ف
 س02

 نيلطما ادهدهاشىربنالاق ريدهو رد عجم هنأ /مهودسأوننمهو ىدهلاو رسل

 1ك ربرحلوق رلا
 ه«همردسوو شد م و مسوو
 ادوسأ نيكلاةرج اودروان اوع * ىرسلات !اطامدعباهوعجر مه

 لاق ىطماذا رسب ىَرسلاك ىذي رشي قعمرمسي اذا ليللا ول وز ءهلوقف قدحساوبأ لاك و

 لئلاولاقاك هديفئكرساذ دارسي اذاليللاو هلوقهريخلاك 7 ها اسباب

 ْ فو اليل 2 "لوما نش راسلاو هيلعمزعىأ مالا مْرعاذا لاق و هيف ماني ىأ مان

 ةغبانلا لوقهنمو ىرا رسل هع واليلك رست ىتلاةباصسلا راساارخ اناكم

 لادم العلام 20 ةيراساز وسان مهيلعترس

 نوكتىتلاةرطااةيراسلا ىنامعللا لافو .ةحمارلاوةيداغل لانني ىلا ةياصتلاةيراسلاومدس با

 ا 3 رعاشلا لوقو ليللاب

 اعقوملاموسرلااذالابك رتل: « نكت لو تايراسلا ىَتْعَتْْسْأر

 نيالوقاذهبكرتىىَتْعَتو ليللا ققنالو سفح ولبل زامنال رمح تايراسلاب ىنعيلبق

 ارب ر جو :قدزرفال تببلا نال اه-اكبنايئايشغي ىنعهنأ |ىدنعو هديسنالاق . ىارعالا

 برحلاةةصولاقنوُمهلابوُرْخاو ى ءاودالئرسلا مودع 3اس كلذ _.تعيهناكو

 "لغو نب ثرعلا بلعث هدشنأ

 هه هم ©

 مولا فرط يلام ىلع أف »+ اهله ماناذا ىرستاهنكلو

 سم 9و!

 اليلدصيصىأ ةيراتْسصَيوروم هموقنمزيعبسملاومالسلا هيلع ىسوم ثددح ىفو

 هئمو ةيلاغلا تاكل نم مولا ايس ىرمسلا نمتةلعاف ال ءلرطمةباصسلا ةيراسلاو رطماهيف

 ا لوق

 للاعب شم ةيراس بوصنم 5 هطَرف أو هنع ىّدَقلا حاب لا قت
 يع



 لك اس ' هايلاو واولا فرخ < نيسلالصف

 « #ود دي ع دو

 9 ارك اوس ااو ةورسلان هقورسم  ضرأو ورع ”عيلباو مالا فتاينلا مسقتوديورسلاو

 هد ع و و وهم

 هلاصوددودىعهو نوكس ام لو ةدار را ةورتسلاو ىرهوملا هضم نمحركبني- تديامَلوأ

 57ه

 ةدا ارح اوني + نىلعركش أ دقو ةورمصُتاذة ورسم ضرأو اهيفةفلت هرسلاوؤمهلا

 امس عجلا وز 12 قيلاقيو ثّفااذاآ رس ربات ننال اركان أرسلا ىهامنألاقو

 كراالزوج 0 2 ولاقف ةقنح لأن عهديسنباهاكح تورس عجلا وقف رشم ولا ارسو

 فلولا اوبر ارك ذلك ليلاس يرسلا ل دقو هناي راو

 دسل لوقو ثيناتلاالاىئايغلا]
 همم دواي <

 لمعدل يكفل اردقَو قى سلا لادم تل

 ساهنألثدن اتا ةمالصقَّنف سلا تالطد رينأزوجيدقو لاق 1 د : معلا ل ءةوكيدق

 َُ ه7: تامه مسي ضاع

 لاق يردي قيقح ثنوع

 اًعاَمَص اع كلفنا ارش » + اواو رانآوأ
 هدو. هش لا #7 نلف 7
 9 , زعلان ار ةلاءاسو زاجطا لهأ غل فاالان اليل ترمساذا نطفسر# اوىرسمو ىرستد رسو

 ىو هيكرسأ و ءارسأو ىزسلاو لاب ةمرمدلا ممالاو ةدخاوه.رسانيرسلاقيو اعيج أمهم

 تبان ناش لاق ماذنال هاكر رس فلا أ كلذو ةَدقنف ازا وبكذ للا

 كرست كن موكل ترس 30 ريختر

 ةغبانلا لاو ةريصتلاىت رغلأباريزولا طخ تيأر كرب يالاق
 دسللافو ترسؤئوزنو #4 ةيرا رولان مليا ترس *

 رص أفاق و ناك امو .؛ ُ ملل ار عونلا راو

 اذهفكةيَبِج مدار 1لسالاب انرمتسلا ىرسسلا راج رسل ا هلاك" راهن دخ فو

 ىلذهلا لاق كراك او تول

 اوصف دعب ىَلاامأو ل 3 ىرتافنوتلا لماما اودَحو

 ريثك لوق ىارعالانبادشنأو
 مالتي يلافو + ىيتشأو الاوهسوُدعأ وأ

 رس ىذااًناصسر زعلا ليز او للاى اهثكلا اريسلاو ىرسأو هكرسدقو

 هياحصأن غدي بعوبأ ل اقو نيتغلب يزعل آرقلا لوو سباذا ليلو اشيأميفو الدب
 ١ . ا تلا ّع 00011 |

 رصعمريغب افاق و ناك اموهلوق

 اند ىذلا لصالا فاذكه
 رسمع ةدامؤ مد_ةنوانه

 ها زرحو رص ءهرأ دب



 ملاساوقأاك ثالث هلوق
 اهفهلوقىلاتدبلا اذهنم

 ١ ه6 .ةفمصرخ [ىفىف أس
 ريهزن ب بعك لوق هنمو

 هنعىذقلاحا رلا ىقنتا «*

 ملا «مطرقأو
 لّوعملا ةضسنلا نمعئاض

 دوجؤموهو انيديأب اهلع
 معصم مأ مدنلا ضعنىف

 37 رو لوقا اذهىلا عج رفأنر رس هريثلا عن نمب رعلانمنا 1

 ٠ | ميسا رادبسو ادد ذو ةغلل الخ لوقوهولو دنا ىرسلا لاق هنا سامغنبا نع

 : رهنلاءامىلعاتبان ان

 و قف ودلو هدو وٌ اش سدس وسو ىو د

 مورك نوني معاو مع ا وم

 يىبتقلا لاق بررشلاورسو نيل مَحقاملا ىلع ضرالا ب حاطين آنيكلامثددح فو

 ّْ نييزاجلاتلأس ولاعه نعت اذاى ثلا ترسب كلوق نموهو هنثلا اوسوبرشلاراهنأةيقْتد

 هيسيجأو لاق برشتهنم:هلذدلا لص ضوطاكَة ب رشلاو 6 ملايات ىهاولاةفمشع

 و وم ءهعود هد

 لافرهتلاارسلاو اهجسكن يعلا مخ <-و هشة كمت رانا ينل تورس نم

 يف عده س5 <

 حومدنارم بلا قو هاج 00 ةاقنك تس

 مسسل ءىي 2 و 5 سل س2 001

 هلثمهنع ىرسو 1 وسلا همه ىف هس دع ىرسو يا نلوم

 عضوم نع عمت ام للبن مورسلا لب قو لدا طلع نرد او ىداول (نم عمت امورسلاو
 ءادو )5 - , :ه< 1 عمو 26و 1 هدا فص 8 9ك
 رجورس ل مقو ىريذلاو فعئلاوهو ريجورس ث يطا و للا ظاغن ءردةاوليسلا

 ع ةدمد ©< 3 م 00

 قرع قرب جور الا يأكل ءاهىلا تيب نئلهنع هللا ىذررعخ دج ىو . اهتلث
 ماس < هه ع 20-8--

 ْ الدو 0 ةارمستاورسد اوف فورعملاورسج تاورسد ىارلا نين ايلةياورىفو همفد تحج
 ود < >- 6 ايل 2 3

 ورسلاو للا نمار دعم ىأ اور ءاودءصفش اني او شي دح نموهم كويل

 : هو 9<
 بقعا ةءارسول» "دج اور ارم لاو ةورسهت د اور

 وسمو 5

 1 7 انيق رولان 5-5 - اهالَحِفدخماىداَو ةهار
7 5 

 ٍ وألافو هنن لاو قلاش كاعرو لاب او تنير مشاراك نوفا ولا

 دسالاف لاب ارصسو ناديعلا ندع نموهونا 1 نمسا ذتوةفينح

 لي باتمعلار ارسل دوعب * يندب حاس
 مم 5

 اهل طخور رأملرمسهنمرك ذاماكفاورخافتخ م موعد ةوبكذتم مهوكملاباءاورضحمملالوقي
 و

 قلاقو ا مستر ”امّرثك ؟ناك ابواخَرأك دو مويافاطخ ض رالاىف
 يس

 اركشدودم جفا ارسلارهولسا لاق 5 ارسةدحاؤلاىسقلار نم برضءارسلاورخآ عاوم

 - م.

 هد 7

 ادحو فص ريش نلاق قش نفل
 هل سم م 00 عمو

 )م هلفاح ريمغل | سأ نم ص كادق 5 ظداياوفارتسلا ساو ثالث



 (اس). ٠١ ءاملاوواولا ف رج نيسلا لصق

 عدت ةورسلاىدسالالاقو فَدسملاابب يري راصقلاقي واق دلاصن ىَرسلانارعالا نبا

 عوردلافصيق قلل ىو .طيلاك كلوا سنو عردل فخم أ ذولا
 دوك اكشن 7 هك ركبنا دابجو ىرسلا قت 2

 قاما دس ع اًهعضف ةورس ا نعطاندح أ لس ارَتناَتلاذاَناك ردا تيتا ١

 هبي ةرخمان يللا نأ ثيدطا قو اهيأةرسلاوراغصلا اصلا ىهو ةورسلاوةبريشلا

 صمم 2و 1 هم

 هطسووهرهظ :ودال ءا نا ّة و ' تاموخسقاسب رضي لعشل ورس هتباصأةهمدقىلار اشأف

 3 ون ديحل ىربنبادشنأ 1 1
 «ه بهدم 6 -5 -و 0 م

 امددوانارمعَر كَ ذعلا هاب #3 تدصف:ىح نمزام ىلا ةأريس

 هت

 قيَرلا لاق هس ليقوهعافنزاهيغو راها ارو هأ اروي اسست ثددحلا هنو

 راهتلاو كدليل 0 5 عابس قناع ىلذهلا

 ىفس مشا ماجر لورا راكبا رك دونات عبالي ل

0 0 

 سدلثيدحلافو همظعمو هدم قب رطل ارم و راهتلادا ارَسو ىَصْضلاَذا اسست لاق. ءامسلا
 - َ قع ا

 ةارسو تن :اولا نين كلو هلو همم قبرطااوهلظ عن قيرطلا باورس*ابنلل

 ةلوقو هنلومأ برقا

 09 َه اق ل 5 ٠و همسو لك -

 فوفغشلاا!مملجة ارم هننأك د فايفلا فيلكت مث في رص

 ل هازال عت عضومدح ولا عتوخ فشلا نياوسْندارأ

 بدحب ولا اوةخانالان هارب * تامأدقسيعقوففوقو

 ه2 © أ م62 ا

 لافغالا ضعي لاف ةقلامملا هيفديدشتلا هع رن هارسوا ورس هع هيونارسو

 *«*9 برو هي هس ه<-و دع

 اللباس لوهعقر 95 ىجريعملا فاذا تح

 كلذكو ىلع ًاواولاوهفشك م نوتلا ص عرتو هنبادزهط نعناتلأ رسب هتاتسل

 تيمكلالاك سرملارهظن علا كس
 0 هل

 راد ةمطللا عسسل لك لالا هنعابورسم ا

 عجبا وللا ىلا ىرجم لود لك غ ار ارهتلا لبقو لود! ليقو باعث نعرهلا ىرسلاو
 ايل 4 0

 هلوقو مرتب نادل ثان نرتب التم ري ناك رطرتلا

 لارا نمار رس هنلاو ناكل وقد ناك هنأ نسسحلا نا ء ىورأت ارسل رل_ءحدقلحوزع



 الرا . ينام واوا قرح نسل ل

 ليطبلاو رس عمو برعلا مالك عسترلايرسلا سابعلاوأ فرحأ ةعدر اه: ةعتانفصلا

 تاور ل -نمذوخأ م عبفتومف عمر ىأو

 م 0

 نمررستءإدبوة-ءيلاكو ةيرسلان ماضي ا ةيراللاىرستو ورتسلا فالك ةىأعرسلو

 عوز أ ثيدغثيدحلا فو ضع مى نعت الاغا ها ءانكأ ارلاىدحا- نماولدبأةرورسلا

 2101107 1 ( ساس

 تبيبلااذهىوربو ةةورماذايضتل قوافي ئاسقتىأ انرسمدعب تكتف

 1 مالو تقية نا اولاكتوسمَتعمىراناولأ

 5 هم م ا
 ناورسسملحرو ةحرتلا هذه انثأ درك ذن سور !ىءعتبيلااذهدرودقو ةارسكور و

 ؟ارسو تاب رمسةونن مدبر سأ ماو تار ماا وتتم دوب نرسم اد

 لاقو د ب رتسةقانوىرسر بلاقي ىرسدحا ولاهرايخلامل رس

1 000 - 

- 0 

 ةعصملوقهنمو | ل سا ير لان نلف راح ةياورقو

 تدَحَأو اثنا راتْسادقف زافعلاوّح رَلاَحَدَدْفا نمو لاقفدانزألا بو رضرك ذو بر علا

 ا لمار سوالب اىرسو مهو مها سانلاو مقلاولبإلاتيرتساو هرايخ ىأةنارس

 تاج 2م

 روث دج لاك تاور مرتو كاوا ثلا

 ةدمء ف وس جو

 جينلا يم قدرملاقدانج 5 تش ارامومشملا عا * وماذا راسلوا

 || ضن رعوبس 00و سفرا هس عاركأ نع ةريسخالاةورمسلاو ةوُرسلاو راما ىرملاو

 "ل بعلاوهفلب وكلاب ٍدرعلاامأفهل ضرعال ىذلا كمَدلارودملاو هلتسبقو 4 ,وطلصنلا

 ممنالاوا يا تيادوكودةونسيساوالا هل ضرعال كم دمْزو دمرصةربغص لصنةب ر رسلاو

 لاطن كطوكب امد أت وار ةورمسلا بلعت لاق وةرسكلا نماهبر قلءاءاهويلقفةو رمل اولا

 لاق ءاربسلا عجلاو :لموأ طبعن اكل صن ةورسلا ةينسوألاقو عوردلاف لد. ماهسلا

 رغلالاق كرمسو كرس عجباو ذازقلالاقاكربنبا 1
 ةيكزاونكاسلا وبكل ف 2 ا رسب ىردقو

 طارملا ىلا لاثمأّن 9 طارأ ذب نها راش رخالاقو



 44 >> (ارس) ءايلاو واولافرسس 4# نيسلالصف | :

 ١ رعاشلالاك ءالعئأءادستو
 7 5و ء.دضسودس ةوق دس 25

 هاو تسسبلاب وتق « اتيدستودالف رزحا

 هلب !ثسرر وللا مضلايىدس فورعملا ىربئئالاق

 امْغَأو ريدا ىدس *« اهلودتوعستدارولااهيماقل
 مادو د ص هع ثعا دس

 ليالاو ىدمرابلا ءانعالب هزه امييلعوتسنلامهلنأءامتدوول بنك هناثيدسلا قو

 فالوب راهنلاولب مادام أكن مهن أدانأ ةياغلاىَدَلاوُةلْخعلا ىَدسلا غيتس

 رعاشلاىاتاغللا ضي سداسلا

 عد 5

 ىداش كلوحو سمان جور 5 لاتعبر ءاماذا

 دشن ضو ىَسمْأْث يحس .ىذااىداسلا و تس راكان انما سلسل |

 لا و د دس ولنا ىلا 5

 هما و مه

 مانا تعي مابا زا د ان وادا مأيو

 5 سد ري وس اس ل وم وو س

 هبويدس نع ةريخالا انريسراصمأاورمسوموارسورست رس ُفَرَكاردَوُرلاوْرَلا «(اع)

 مم هد  س وس سلس تود 7 همس مس ىو. دهدد <

 ةارسو كرس كرسي رسكلابىرسفاو سورس و ة"ر رم قءاضتورسلا ىرهولا كايغللاو

 ربكلاهكرسو ورس اريج لاقي ىرهوجلا اودعالاسسردصمىلسملا حيو رار
 سس 9و هم ء7 ةه“ هع

 لعقو لعق تاغل ثالثارسيف ىربنب لاق ا”رسواص أو ايورس و ريسفاعيتنلا0

 تق

 هب وتس دع عم س دلو عمجلا سساٌةاريسلاو نادل نعامهالكتاةرموي أ موق نهرس

 رعاشلال اف ت أَو رسمهلوق كل ذليلدو لاك

 اههارسأر رمسا ذأ رعسلا نبا 5 هيض للاب نميعرسلا قاب

 الولاق هل لعلي عمن سايقوبسغ لعاب 3 كرس ع ءارسووقمولوقو اًمهفرشأىأ

 لاق سايقريغ ىلع فلا ارسهعجس ل دقو اروع وذاقَلثمتارعم .سايقلاو هريغ فرعي

 لا كن لافّلرسنهنعق ىضبر# ثيدحفو دوسلامنممشالاو نسلم
 1 و مس“ و مسدمعو

 يم نوايا از عوضوس كيتو املاك انكم كش فرتشلا قرأ ىأ يرسم كيف

 ئرسو اوقبو قئاسهو نتفق لعلنا يوقد فورم مج سووفتكع با

 نمناك امريسكتبابفتاذصلا نمليعفرس شت ىاريلا كلذ ئجلاق ءانر 0 امر

س !نمو وضسواصسو ىنصم كلذكو 5
 4 لجو تاه ثالئاهملك ودك لك

 1 د ليا نيريطل ا الا ا

12 

 اذكهعلاطملاتيهو هلوق
 ها هّياورررحولصالا ىف

 ها اندسدمعملا



 لا اذا هءاناكدصاو هلوق

 ها هررحو لصالا فاذكه#

 هدروا ملا ةءانس نئااموهلوق

 وبأامو طاب ساسالا ىف
 ها ملا ةرمض

 01 كنا اك 1001 0 ملا 5 لق شاول
 2 , ا

 (ادسإ“ ءايلاو واولا رس هب نيسلال صفا 48
* 

 سلا دمع ن5 ءمو يا

 ملا --

 نمنااك تيتا اوهوىد_تس عا ع 5 لاو اجلا لاق

 قف دارضمف نه ةيسرسرفلا اذهنال كلذ. نوباأ نم منلكد نهنأ ىنعملاو نيرضيل هنوعد

 ىدزأ ورع ولأ هيلعادس وىدس مل |ىدسأدق را اورد اىدسل او هقملتل مه[ لدللا تامضضآ

 ىو ه'الماذاهءأناىدصأو تاماذائدصأو نينثا نيب طضأ اذاىدسأو اًةورعم عْنطصااذا
 « -هوع < هذ سو 2 - 0 < ع

 هملا تددسأ لاش يع طع او ل واو ىددسأ ا

 بلا ىدلاليقو ةليدملالهأفْلب ا اومن ءادناىدناةورعم
 سوقمم دم - س مو م, 34

 ا دعو دسار صين رامي خلا بلا ليو ريشمألا

9-2 
 01 ور ايلتس ولو ىدسأورسكلاب بلا ىالسدقو ديويِداْنلا شسممَ
 مث سد بس 9 1

 رعاشلال وقدنمو ةفينحوأءاكح د سو وف دب ظرْلكو

 3. 2ع * 7و 2 وم 00077 و 2

 لد اوىدسلان نمت 03 لعطاواهرابح ُ

 | كلذكو 00 لجل ءاَدسلا فما فار ءالانا ىَح 1 :ريزبا لاق همسي ىدساذالضناا ىَدسأ و

 نيد و ةقيلحو 17

 28 28ه 787

 اوف اهم اسلاع اهواَدفاخال ىلقراجو

 ال 05372 0

 اهؤادذاهلعوسلاةراخ 03 واسال

 اهبضت )ناو هْمْيَمآى أ هن دسأفا مأتم لاقيو اهّواَنَتسايقلاو اهُواَوَْك ةياورلا نال دقو 2
 '”موو

 ”لمهمىأى سلبا لاقي ءاوسديف عمم اود حاولا لّمهملا ىكسلاوىدسلاو هنشعأتلق
 دسللك ريزادشتأ و اهئامه أ ابهتيدس او ىدس لومي مهضعب و

 سدود وهم و .- و نرد و 262 - 04 هم

 باطمريخنمهقادعبتءجأذ * هبددرلسو فرانس اهب

 2 «#ة2.هو و

 هادسأدقو هوغو رومأ والهم كردي ىأىدس ران نأ ناسنالا بس أ لجوزع هلوقو

 هرهقوهالعاذا الا نالفىّد لاق و فيلا مسالا اواتلمشأ اذا» ءادسا ىلإ .اثيدسأو
2 

 لمقم بالاك اهالعاذ هنا .رلاىدست و هقوتن ممذخأاذاانالفنالف ىَدَسنو

 تواعفيك اهللاسقف دن نماهلاخمقر ط4ذ د نا بقصد »* ايلا كذا تيدتَمفأ *
020 

 ررح لوقدلثمو ىرب نبا لف دَبلا كلذليلا نمنهودعت

 يع9' ١# هاء ا

 ثاوسنب مك اىدستمو وب « ناولاث رااتانحنباامو

 هادستو



 0 تدم ا ا ةوحللا

 ئداسليقفبلقدأ سا .اوُدىادئاس هن“ اكباقلا ىلعن ,ناالازوخالاذ هولا لك ش

 هالَع ءوةيكراوثلا كدت ماد وضاق أك .لعأمىداسلاةفاميحالا دارس

 ليقمننا لاق
 انيبلا كذا تيد لأ 5 هيرلاغبلالاوبأريجورمسب

 2 0 م رن و

 ىدسالاو 000 دحاؤهنمدٌمام لدقو هلفبسأ ل دقو بوتات فال رخل كالا

 متم ةيداسأ عجم اوناردسامه و هيبكلو قى ودرب غلهادسدق هو ت وتلا يهموشفلا

 لونا مالوت أبت ملاعب و هين ءانسو هيد سيب وتلا كدسو هوب رشا

 همهم سدو سو

 رهشدشنأو عم الورضيال نا ال ثم برص ع

 الار ك1 راع 121 0 مدممدادعهو م” وو

 اورج ةيركا طاودستامو #* اليج امض نكي اونا

 تبدأ لب بالاقو ول عسانا مالا ا

 - ءوصو

 املا كيفك أفوسفافادن دو * اجلا ةءادسلاتيدسأانأاذإ

 هع ء

 هسفنلىدسن . وبوثلا ديك ئاملاو مهنيوكتسليقروقيا أو مالك اسنان اذاو

 نا انقل فض ةيفرلاع اذههبشأ امثل ذكومريغلوهل قهفةيدستلاامأو
 صرع ا» نع هعامم م وع معو

 اقمْشْخ ىد توالزغلسرأ ”ريشلارادأىواطلا كلك

 ئددلاو اًضد ألَتكا لعلم ه3 سن دهشلا دست 12000

 3 27 7 هم 5م 20

 دولا التمملعوتيمكلا لاقت عْررلاةاَيحوهو ليلا كَ
 هو #-/هم

 اهلامرذقلا بقع دعدوألا اذا * ىدَسلاوْدي , وساهفىدلا تن

 ىربنبالاق "له لعب دس ىهف ضرالان طا ناكهاممسلا نماها ربك اذا ضرالا تيدسو *

 ضرالا قناك امى ثلا ندي زوبأ مءزه1لاقف ىممالا ىلا نأ البر نأ ةغللا لهآ ض عب حو

 رعاشلا لوق ]وعد خير لانز ىستإلا بتاقانغلا 5 ند اقسام يدنا و

 سور ع

 ىرتلا طمكءامَدعبو قدها 00 هلأ تح َتبلاَتَ ادقلو

 95وم سس

 دشنأو اهادئرثك اذايدس هللا تيدسو ءامسأ | ىلا ضرالاو د نوال
58- 

 دموي لاقيفراهغلا هيتفصوبالقو ماو ماو 5 ىدسْل 1ورغقلاا هدي *
 همس مك

 ةيؤرل فزاملادشنأو دك سناكسو اجا بلا ىبسلاليقو ليللا هبت صوامنا

 (ريشع عساتلا برعلا ناسل تأ لل



 هطبضانلمدة:نهونهوق
 لوعفلل ءانبلاب طعيّدامىف

 ها اذهأم باوصلاو

 ةباورلا بلعت لا و هلوق

 انهلصالا ىفاذككن وينعي
 ف طعرةدامىف انلمد_ةنو

 ناو هر مسن مك-لاك ناسالا

 ها ررحو ف لعلة انيغاا

 ويعم

 ظفاتدخاذاا منأهلوق

 عسيجفف دوجوم امنأ
 هل_ءلوانيديأب ىلاؤسسنلا
 ها خاسنلانملقق بسس
 مدقت (هلسرودسهلوق)

 نيشثلاودشحديةدامف

 ها اًنهامياوصلاوةهعملا

 ظ اق 1

 ةارّردارمسللو دز أد سلالات ةغلوذّلاو ةريفكلا ف هبا 20 .علاذا ناينصلاودياكو

 2 ةمص 2مم

 لاق امهيشمىَدتلل اواودس هيدءادسو
 --9٠ م

 باكوزعتظ سمانا اك د“ هس أ مهيدي

 .هايلاو واولا فرس م«: نيسلا لصف 45

 7 سم8 ل

 طايسلاب نهود ىدَس اذا 5 طاعزالاب نونو نان فنار ءالاننادشنأو

 اك طايل: اكن مهراورشينأ لع وقل ءالؤه وسلب ريعبلااذهادساذا لوقي

 0 هلوقو نوينعب ةياورلا ب باعتلاقو ٌكالذ ىلءموتلج
 هموم 3) 6 1 هيض

 هليل "يعرج لو * هللا ناقد يلا

 ىرهوملا ىداسلالمْدََملساذ ودَسلانالودسلا ىلءٌلعفلا عقدأ أنكلد نهوقو نه دارأاا
 «ءمءمو ع وهو

 اهيدنوا والجود نسح املا اهو عاست اوِىدَلا فار دتوهدو ود ةفاتلا هي 0

 0 ىاطُقلا لاك نيللاريسل اودسلا5: مايا لريال
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 ىداسلان يلام ىركملاهنم 5 ٌتديرام اهنمكلذ كو

 تا بالوان سلاهوطخعاستاو ىذملاىاهعردوهو ىرهودبالوق عربا لاق

 اهنيواهنمءىطبلادير درب ى رمل اهتملوق ىلا ى :رئالأ قف زعم كلذ نوكيدقوةفانلا اوطخ عاسنا

 1 ةقناولاق اييع رتواهو دس ايديدودسفا و 0 بم اتا

 |مثايياهو د سا ىداوسلالبالاىدبأ نايل دا اكو * كيلا دس لجرائم *

 1 دم رادلا اهلامعا اذراس
 ه7 ه-

 لحاورلاتارخاولااميداوس #* َتَدَحاذا فاش بح ىلعانك

 لأ لاك لبالان ندريسسلا نحل ىدارلاوىداسلا ور عوبأ اهكجيرأواهيدبأتداذاهتأدارأ

 عم م ب1 و مو تمم سوم سول ل عد سورس

 سلا فأر بوكر هذَسلاو 0 *« حدبت ةادرودس عيت 95 رعاشلا

 | ايزو طاب ىملاادسو هيموعل مهو دتساو زوكسا,نايبضلاو دو لياناولب ,دافدرك

 سود 7و< سه و ىو- موض ل ماهم سس

 زيمالا بطخو هوذوعح اذكودسودس نالفو :هوئافاذكودس ادسو لّدسد اراعن 0

 ةدعاسلوقو يااا نباءاكج عنْ نمددح اوك ىلع ىأدح وود ىلعلازاغ

 اناصغ فصي ىلا هلا

 بتحعوراصلا تابعي ىف #4 وعلان ضران

 ةيوحن نإ

 0 و

 لبللارءبوهىذاادإ امال نموهليقو جبر نالها عميق ديس: الاف



 2 تدل ٠ 2100 0 0 هةنباك
 110 6-0 0*3 0 لو ايي

 كلذلاق لاك ةيطعلل عسب ذي ردصل الد ودول نكمتتلرذقلا تحت عسوبىذلا ُض ركاز

 ايةدماهل ةحاضنو وضمها واهوصست رانلااًضسورانلا َتوَدَسو ىنابشلاورعوأ

 اوضماهوم-رانلاتوكسورعوأ هنسرعْكد املا ورب عه جاف َتدَْوأاذاكلذورذسقلات ع

 ىصسو اهتمعَح ّةاذااهاَكَصوَرانلا ىّصَسىوَتغلا انيس تبللاش ايضا هاضنأ ميطتو

 اهاكَمو اهتَرالاَحركاصردقلااًضَو انعدم َمحرانلللمَج انتهت اوصل

 لاف هيلعدقو اناكماهل لهجإىأ كرا حا لاقيو امك نمر ىئاضي اوم

 ليتل انرازافلا شا قب
28 - 

 مر. 57

 مذربو مسالا عض 0 م أ 35 ليصل مازرارانلاوكس 35 قىوريو

 و لهو و و

 عند رىاهناقب |عضومىأرانلا ل قل. توما قيقدلا ىثراذاامت الر فصي توصيكأ

 دعما بطن عبضتو هيض رإلاترطس لانا فور نال ليصل مار

 ةئيوكأ ما قاس قف لج خلة دو ق1 قالو اكتب وديع رده ةامحلاو

 اضيأةءاضَصل اهل لاقي دقو لا حورعلاءا دداهح بابلو توشنلا 2

 اًيعو اواواوتمرثك أ يلام اليتناتازسعز ءاَضَسةءاْضَسلا عجبو دودمتداصلاب

 تد””#ود د !'  وس
 ىه سا هم

ا ضرالا ىلا نكن منكساودسوض
 5 0 بال

 وام ثاكمو اعنا واضلبقو ول باوملاو ندرال اليضو الام اذك هديس با

 | ياتلاو فارطالاة ديلا ةعسساولا ضرالانمواضتلا هوانا كريات

 هوم سو

 دنا هلوعدعتام

 ناطرغو ىوانم-ىذءمهمف 5 اهلَمْسْمَجاذاَ ىلا 4
 ل يس <

 و ل عت مم لاق قراصتلاو ىراعتلا م ئواطنلااو وانما +لاوةعسا 5 لا ضرال ماو .

 قاييذلاةقبانل
 بوصل طئاغلاواي واضم 3 انني فام اوديعوفانأ :

 ىدعملالاقو ةيواضت ىهوابيق مال لا ضرالا نموا اورو
2 

 ىلع ورعب بسوق 0 بري اهلا اوفطيواضم 03

 سة آم ىاوح س سهم

 حتوهفاطت طن سكلاب بحبل طم لابقب فيكلاو ألا نيعإ رلا ضرع ل بقل

 اهييأباهبس بالا ودلك كاوخدُيلا ةمودسلا (ادغ) بو ةعيداكد عل ئمزوصقم

 رصقلاب ىه خلا ةاضسلاوهلوق
 سذتل او لصالاف

 داب سوماقلا فووكحاو
 لاقوهلو_ةو ها هررحو
 ىهزملاةءاهسلا ةفينجو أ

 هسكم ها رظناو



 اذكهزللاناسسللا نءادصم و

 قودملاورمسكلاب لصالا ف
 ةاحسلا وهحّرشو سوماقلا

 هلوقو ها ةيحانلاةاصك
 نم ءاسلاو ةءاصسلاو
 لالا ىف طمضس 7

 ها هر رح ودا وجتفلاب

 طرأ ' .هايلاو واولا فرح .« .نيسلا لصف 1

 70د هاّنبحان ناسللاءاصمو فار ءالازنبانع 00 ةلاةءاصصم ننساك

 : أ لمس فرع سرفلا نما ايلا واصلا و كجاالأرككلا دانا ان ليرطر

 دشنأو و شلاةرطلا و هو ضرالا ارمشفت تلا طملا ةمحاسلاو هناسل

 ةءاص-هتدحاو لعامل بطيخ ءكأةتينءاصسلاو 5 الالطاهعبل ًوةمحاسب م

 0 ءانالا فرضا ءاصسلاو عدلا لسع نمل صبا ثعنانأ «لماعدلا جالا بنكو

 ةربعترسكلاودلا,ءادسلاو ءاضس ةركاهاءارضخ ةر كش ليقو تلات ارزسكلا ومتفلاب
 وام بسمو

 لكك ريشا غارات ةمرهلا امترهز ىع مسن ضان قءارج ةرهزو لوشاهل فكلا لم ةريغص م تببب اتت بددو7#

 ا هك اشرّصثرصقلابونب_ا خالو داجو اهلسع باطام_لكأ 1 لوس

 ١ ليقو ةرّصم ىهفاظيقلا ف تسي اذاف» 0 َرلا بشع نمةيش ع قهوءاضم اهتزثو

 ةنضلاو لح اوءاكسلا ىراذا لباس حاسبضو سلال ايٌتياَصَتلاوءأصسلا

 ااةدح اولا شادن اصّسلا ىره ولا رس اذاو رصف مدا ءاسلاو اصَسلا رولا

 : ءاقنا,تو- فو ةرعملاو هو ةرح اذار توهتوليمثنب رضنلا نعثاروصقناح كلا

 ديرو لوقامأ و قاصمو ىحسصس كني رأاللاقي ةحاسلاك ةيحانلاةاصتلا و
 و ا قوس عس 0 0

 فيحا نوب ىلع يلب ع مق وقلا جاسر ادع

 لأ هللا ىشر نام عربقرفسف دْنَسَك ةيسرافلاناهل لاقي لا ةحبوملا اسك موقلا ىدبأ عشر
- 

 د زى ارعشفىذلاو ىرب نبا لاق فيحا لص نوحب ىلع فيعتربطبهنع

 1 عاابوذاولاَ طسلاو دولا ءاَضَسلاوةواضَلا اخ ) *#* ديك مولا 0
 4 سس ه9 وسو و

 0 دقوااضبو تاي ةوسأن هةيطس أ رماو ىنار الا ناو ىايسللا نع ةريخالا ءاوضسوءايضمأ

 4 3 م١ 68 2 218 صا 2 2 4 هه

 د مم | كاي امو ممول >- راوض»و ةوخموا دم ىتهشسل ىب سو ءاًخموضس واصسا دم

 «ةدو 00 4 ١

 ةود- مواضب ًادود- ةءاكحم ىصنوا رودرا قالو اضيرامىأ

 هم و و5 0-0 2 85

 نالفو هملا يدفن ىءزاللا ادهلكر عع ىو تسر و لنم جا وتم

 نك

 موك ورع لوقو ىرشوملا هنعسنلا ىضللاو مدل اكلك ىا ءاض ىلع عسسل

 مد مند سوسف

 اني -اهّطلاَخ املا ماذا » اهيف صان ةَعسعَشم
 سادك هل س

 نبالاف 2 يشل سيلفلاسملا قبولا نمانيضسلات:ن موقت انا اومأباندجىأ

 وكيلا نوح اساََتلا نالاغنو الذ نمىرهوملا هركن ام باوصلا عاطقلا بالاك ر

 وهو



 37 (اكء) هابلاو واولافرخ « .نيسلاسف ظ

 سوو - 2 هس اموس

 انلمدإا قوألناب كور ور دوح 5 الما ةلدق
 همك

 ةأممسااصسو ىربنبا لاق اكس ةنمبرتاف ىرعثالااهرك ذرثمساريجاوئيبسلابا هت لبقو

 دثنأو ىبلارعالا نبا نع

 «ه 97 هدن ع عةاممص سوم ةذود وضل ساس -

 روك دعت دالبوخ الو 0 رو دعب اءاهيا ع س دل « روم اديمديواصم قاس

 ضرالا٠ نعام نيطلا اهو هنيه ضرالا هيو نع بطلا توم م

 د سو سد ماهم 7 هم

 رك ذو تاغلثالث هيب ”اودوصمءاوما كان و هرتقاضسو اومبري

 وم 0 هيافلاو
 هياصسلا هتقرحوءاصسلا جاملا»_دمو انك اولا الاناصتملاو هع ديزولأ

 ' ةملال نا ا د هسا ع 03 تا د ل يا 2 2 -

 ريوس اس عشا ع نفل اين محام يوس * لاق رجلار ذاومستب ؤرهراعمسماو

 اوحرفنربيخ شو د -ىو ديد عددا الاد هرم اةاصدملاو ضصرالا اهب صبا منال حاسم

 فشكل نجلا نمهنالةدئاز يملاو دب نشف ا تا + انمتفرملا ىعو هبي معا محا سك

 نيل

 2 :نعَرشفام لكو ىلا ارعالا نبا نيِع ءرشفمحللا ىممْساو مُصشلاو ساطوقلاى ا ةلازالاو

 ساطر ةلاةءاصسو ةاو دا ةءاصسك مالا هرشق باهالا نءٍمصتل اووي ةياصم

 1 ساطرقلا وتاولاء اضمك 0 نرسم اوُداَصتلاو ةاَضَكاواَضَملاو
 ءمر دوم هع

 هتفرحر لا تيد ىح اعلا ىر ل ةغاامملل اهلا هر را :لكرش ع

 ةياصمو قيقر مَع ىَأميبشتلا ىلءةرّشق ىأ باحسن 4 مالاصم«امسل اقامو هاب تيس فورعلاو

 قطا اطر 2 اباصنو ىنايعللان ءةريخالا هنمّذَخأ امه اهتودودمم هتءاّصو ساطرقلا

 ا ا اهيمدشوأ اصح ًاءاكتواوصمساطرقلااصسو 5

 هك ع 2007 همم

 ناكل تو او ةياصم هه رش كنس ماو هتيصموهنو هسه نم لاقت ةءاصسإ

 اس ازادرد رو ءاهنو كره موحلا ةياصسلا,لاسقيو امس
 - / 3 5 7 كَ -” 3

 هدنعت راك ادالحرلا ئب 3-5 هترسقاذا هاصنأ هتسصمو ساطرقلا توتو ةدرصمأعملاو

 فينظلاراضرأ هنصسو ديدشتااي ة يصل هتيم تاق ةءاصس تكلا َتْدَدءاذاو ةيصخألا
4 3 

 دخلا ن نمل 0 ىقءنوكت 52506 ةيصلألا و هدنعتلازوجلان ,ء ةطيللاتحستلاو

07 

 يلا اعبي ىنّؤكفاتم 0طن لااا ةءاصتو

 ههجو ضر, اذاف ثيدخلاه_دمو مهلا منءطشكنوا رش مى اماه فكيت أك

 مم 20 ا .- و

 ا ماو رد م هقاحهاصضشاو هرعش ىتكمو رشق مأ معلا

 قام اذكه زوخلا هلوق

 رولا توقافو لالا
 هياص دق ىذلا هنا هرسفو

 ءادوهو كيرصفلا ر ا

 لك نم للا بصي

 روذعع هلوقو ها رعتتلا

 ىذلاو اضيأل الا ىفاذكم

 ها روعذعتوقاءىف



 ءايلاو واولافرح م نيسلالصف 22و
 سم دوس ةووسح 3و ماه )»ور

 اسماعدلا ىراوبال جاسر 2و + مكعنبارحب شاجنا انبنذاف

 0 لا نكحاسُئأ حامركالو جادلرلالو مالسااهيلعىلءثيدح فو

 ثراعادشنأو

 جاستلاءالملث مىرطو « حاساالمللاو*ارتلا ادا

 : رخ الىربننادشنأو

 ىباسلا سناتمارظنلا ريليحلاو 5 جاعلاو قولا َتاذ مولا ى اسال

 ليلو ىعمالا ةاحاذاسانلا بلا ذانسم الاد نما ان 2 ىيماذاليللاو ر عم

 : 1 و ارنا" ض1 1 ا

 وصسيهريغو ليلل امو نكساذا ىم 7 ًاورصلا اكسو ب رونا لج رلا ىبع نام لثمرا ملل هتيطغت

 مس 0- ال

 اصنو ]7 يك باجسلاوم رلاودربلا ةنك اس تناك اناا 3 مادو ن كساوحتواو كم

 يلو در هم م وشدس -- و و

 ىرتسعبرظنلاةزئاف ةيجاسنيعشيلا فراس ماو هحوع نكساوح هر

 جاس فرطو هقتك اس فرعا ةزاف فرطلاة#بجاسو فرو كامو ءاسنلا ىف نسما

 لات بادكون نك اسىأ

 -عمس و ”7 # ماو بت

 اًطقماسرب"ازب زلابرداغت 0 3 قتجفاو همتحربا3

 ددمص وشو و ا 0 مورو هو اكس

 0001 0007 ةرلا ةدتطض اوما فانليقو هبإ هياانالا ن نءْئللاَن مطقا نام هش

 5 59و

 هاطْغَسبملا ىد»و فوصل فتئمطم ءاوصسداشو فْرطلاورتلاءاوصَسلا كانو

 هو - سو 0م 6

 دربب ىت“ مالا هيلتتاماَل تيد افو اوله سيلعتددماذا ةبصست تيل |تيصمو
 ومب

 سس و

 ثدد_خىفو وسال رمي هنال حاسس ال الانمى طغتملا صا ىطعىأةريح

 يلار ءالا نبا 5 دوت ى مم الحر أ ارفمال_بلاوةالصأ اميل ود#ت انجل ىلع :رضخلا اوىدود

 « و 2, ه5 معهمو هامل مة سود و ةضس م

 اايقيتنللاو سين ةيصدلاو امأش 0 عدل ىحعأو ىَب مهدنلا قدمو او دم و ضنا كم

 ديزوأ نكس #2 اي 27 مخ لات طنا و هب طغت أ

 ةسيصتلاو اهلاعُت ل هىأةعي ص اسأل هلاقبو هان تمامىأءان .تاساف ماعطلان نأ |

 يسم م ولو

 تاك امج ِر را فلك ززط نناةعيبلىأ يصلح اك ث يدحلا ف و قاناو ةعسطلا

 نقلا ضوصَع ءراملا تناك امو لاف ةرازقلا ف ثصم أ ةقانلا كلذكو تحل ادق وعا وضرب

0 

 ينارعال انادشنأ عضوماجصسو تاكا



26 

200 
 1 هع

 همم هد

 رعاشلالاق هيت ءاتسو هيدي ولا ىَدَس نمل

 رولا رفل ات 03 روطعلا ةمألاةالعّلع :

 ه و”وس 98و ت92 2 هع :

 ىزسرطةلاهار طقلوقد #3 روقعتلاة ردك لمءاوذكا
 م

 ىرينئذهبو ىتساهذهب » ىرواهئملجرالاهديو

 ايي ا 0

 0 اوئدسألا ىمسالا ا ةاّمسالو اد الودي تن ملاقي و

 00 0 اقه تاو سنار هثنب ا

 ىا رلال نكران مدل * تايحدا رت جت م ا 2 3
 وتوم هبا د مز9 6ع

 عل لاو يدا ءاتسيبوتلا تنس أ ليمش نبا لاقو « روس الكس فدي

 اًيرطرك ذي
 لووهك سا اش ندد س وعم 7 ه و هوم

 كر ةيداع هيىسللا ىدبأ 3 تاعجدق ى.سالاكدزولا كاتس

 7 2 2 17 يو

 خامشلا لاهو

 نبدا القلاب 5 ا

 1. ع ةود ماع 0

 ّس تلا دسك هشددس و ا ا 0 َت ولاة الخ سلا و ىتسلاهديسن ا لاق و

 نحارلا لاق بولا ىَدسفةغل اممقَقلاعر هوا اف ءايشالذ

 هويدا 2ع «' «.9 هومو 2

 هتبج ريح و زق هانس »هل رش دديدش لان رع هيلع * هيدر مام 1 ليلشتيو

 نمت اذا اتيت ةقاسا !تقاتساةدسعونأ 2 اًذاد_وِبوَتلاٌةاَنسديزوبأ

 كاسل :زونالَّق لصف فرك ذينأ هق> ولدفاااذهن مانو سلوى ربنا لاق دعما

 «ثد6© .ه 00

 ءانثتسات ةسالاةفاهفزمهلاىو ر نمشي اور أن مهنا ىوف :ودبو زمهلاكرتةزمهلا هيف لصالاو

 كف وّكسلاو *اننمااهردصمفوٌةقانلا تن -.ةنسا اهلعفىف لاقأىَّىَسلا نمل تاكو لولاك

 ءاولاباب تمالار سفن ىتسد ولا ع رسأ اذاريعبلا ىَدسو َىَسلاَقي يلارعالانبا بلا

 ) 8 هبفطساو هاذ [اذاءاسات وةَقاعَشلاهعَمِبءلاذ امان الاقي كار ءالاننا اهالعنيب ب

 لاقياكةوط دك راأ اذار هلا لاقو مادو نكسءانعماوعتاذاليللاوى مْجأإو لات هنن لات

 رمصلا «ئموهمالظبد ماصار ءالانا كل ر ىعموماظأ ًاودكر اذاامليلو جاسر

 ىبعالا لاك ىباسلا

 لصالايف اذكهروطعلاهلوق

 ةمعملاءاظلاب روظعلا لعلو

 :ما ررو



 وم تم هوم

 راذالاعمساعُتلاىاسأ 5 0 نمر ماقف

 ليانارك ذيلدنحْن ةمالسلاكو

 بيجيب اص ؟اهقانع ناك 5 ايام ناسأ تايداعل 3
- 

 مس وسمو 99 . دعي

 ويجيد ةودبازاععالابل عبد ا املا تايدلة فام
75 889 

 ةءابسالاو ةيدسأ|متدحاو لقو ةسبلا ”لطضلاودوعلا ءباسيدي يأ قة اتءلاهل

 ع
 ةءاورفو ١

 ايفو اسيا أءاياسلادىربنبالاق : 2 اا اسأو 0 لعل 0

 نآلةقيقر دملج - وهودوأوملاه محب رك ىنااإ الا نمزاعت سوهو اقدر سالو, 3

 نماوأَعو سابعلاأايدكديخضانلاائامماذهولات نمد الع هنم قبل لبد الع وربلا

 0 1 رد اوووسفلا بت ىفءاس اسلاعوب رماد ا هنركا ذءاَتدلانأوه رديف

 كلذامتاودؤلوملاهيف حجري ىذلا ا ناسلا س كاسب انام كالذي لواهممابب ا اا هلا

 هكردأ ىحرفحءاملا سو ءاملاهقر ردد ولو اهيفناك ولو'اماهيذةجر رعب رقما لاامأو س .رغلا
 8اس هوز رس ©«: هد ه- و

 ّْ فرسبف يلا عال ا نم أو , سامو « ةبؤرلاف
 هع 7م ضع

 نامساامهوُنقَر رذتمى بس داو أسى دي اوبر :-ةةمللاولاكو فرصن الف" هلسقللامساو

 نبالاف فشُإوأَتْدَأ ًالاحالا عقبال نال فو 0 درك دهم لمان اوامماالعج

 ةمرلاىذلوق ةفاضالا دهاشو كرب

 اهيانسجالاطو دعب ىدارأ * اهله لَم راد ملاذ
 وهف تلا هنال ضقانسم مالك فضنو أت ضلال عقبال الفو ورصءوهوهلوقو لاق

 ' ءانعنالا نمتس 1 دورغت رت لتعم وسسد_ةعابنبمتاكو نون ونوس :. اكرم اذا رك 7

 / وذ هوس مه

 ا رم ةكب لثمتسسلاةبكرما

 2 همم ةهاس سس < ةمم م

 لاق فيرغتلاو بيكر لل فورصمربغهأالا برعموهفتومرضحو برك ى دعم لثمهتاعج

 ل نوكأ سدل ولامحل ١ م دوم ىفاغمج نسال |نال ميمصن سدأ لاح هناهف رص باح اقاضد | اهلوق اوذو

 ةيسلاو ءانهدلاب:لمرمسا ةسسلاو ىرهزالا َقْرَصا هب ونانالاح عج اذا بكرملا مسالا
 - »م -

 وود 9و

 ماس لافو رصلا نم ضاوُعلا هبرة

 سعدت توي 28 ) ةمس

 اهديغُما نعلن حلا نم 5 ةبسوأ ب صرحت



 أ

 رف '(ىب) ءايلاو واولافرح « نيسلال سف

 © - يسصرو7 6. 22ه و

 اسال علا دوعو 3 اضع را

 كيكَعهَلا لدلاش رسم داعن نعللانالبراقس ىنعلاو هنطو نع برعيهنالئسلاهنمو
 دة

 نم هيءاحىلدقو داب ىلادالب ع نمل اذا سدوعب ليلو هللا ٌلْدَتأنوكم كبس
 س ة-

 انس ٌودونأل اق بت + رغهناك بف ابد ,رغناكم

 ار دس١١ ها سويا ص سص 0

 بولور حس هدم ىنأ 3 اش تعامل

 عب كفا س
 ءاباسلاو رصقش ودع ايسسلا هنمولاق دلب ىلا دلي نمل ىذلادوعلا“ اًمسلاىارعالان با

 ل
 ىيترتارا اسلاو هنمنوكإ اع ىهسد دق ىشلانال داولا سأ أر ىلع رخيىذلاريثكلاءامملا

 نالاق ترج وحدا ياحلاو لاو هقراقالا ابا دبس رخن علا اجرح
 لم مع

 عجل او ءابباسسلا فر ةرمسع و5 ةراصملا فةكر ربلا"ارشعأ ةعسن ثيدحلا فو هلع كادر دولا

 ةربسثكى ناومى ءابباسنالف نيل نا لاقي هترثكو ىناوملا ف حاتنلاثيدسحلايديريفاوسلا
 معدل شر ةيشلا حراما و داولا ايف ردع ىتلا ةدلخلا لسا

 ُهَكْعَديَمنََنِمََي اّسلاو َتْرَخااَذ هند لاق نافل اطعلاك ٌكلامامَن ااا
 ه5 2

 ودان اسلارجالاو مالا اكو جاتتلاوةعارزلادبرب المو ةملاةنالْب رك

 ميمهلا و داولا عمج رد لاهل .اسلاليقو داواذاداولا سأر ىلع حرك ىذااءاملا

 عجيب ؤسملاو ىمصالا لانمي فر الا ديبعوأ لاق جتنا ل

 نأ رىلعحاتنلا دذععاملا نم رمت دمج ةهنارودنمونآ لاف مسه لافاعملا

 ددعل اوريثكلآ لاملا ىلعءابب اسسلا معسا عقيف ءاب .اسلا تيم غلا لركاذا تيل لا و دولوملا

 ذشدنأو ريثكلا
-9 0 8 6 6 

4 ٠. 

  0لاملاةرثكو لد الا ىهو ياسو لاقيدب ولاد

  6 8 2 2 5 5زوو هه.

 لاق هنلسنىذلا ةيحلادلج ىبسلاو دعاة هنو هيبة لاحزلاو
 .٠ ذا هو هس« ه 7 سو

 قناني ونفت )لاله ىم 5 ناكل رسم ريثك

 وس سد هوم و مو

 نموا ةءابسالاوةبسالاو دبور لبالأو لإ هقنا ت1 ةياورفو
 تاما

 ئرنبادشنأو اه ارطءامدلانفايأو ملا نمقرلفاسلاو مدلا

 (رشععساتلا برعلاناسل 8 19

 وهىأهرسخ نموههلوق
 ناب, قايسو نرحب ضعب
 ها دعب ماقملا

 قاذكعجلاةبسالاو هوق
 ها اهررحولصالا



 وه لاى. لاانأفأو هلوق
 مدقتول وعق ىلءنيسلا مكب

 شرك ةدامف هطم_ضانل

 كانهامررسو نيسلا خفي

 ىعصق هأ

 لا لد وطال -هءللاناهلوق

 نولوشو ساسالا ةراسع

 هلسسأالو لدالا"ىلعلاط

 نأب هسفتلءاعدهل ىسأال و

 ةدّشلا نمعسدف ئماشال
 ىبسملا لئمهيسسن دوكمأ ام

 ىييععمو تك ها ليلل

 ىفاذكههبط يدعم هلوق

 ها يرسو لمالا

0 

 (ىبس) ... .ةايلاو واولا فرح « نيسلالصف 2

 نبىعكلدشنأو 35 ويسداكح هءاس عب زا ةدمءانك هال أ اسوتدّسف أ ىأاوأسموقلا ندب

 ليد لذاهر دبل و #* اه » انامدظدر ركتيقدقل كلام
42. 

 هيل لاَخ 3 ةعابرخلا< اسمع اكيفتبيلق لال تعبان ولاق ََ ان ا

 وهف رس ذاءابسواينسوغو ودعلا ى * قورعمر ألا ابسلاجلا ) 0 0

 ريغىس ارعألا نبا ' بس ةأرملاةيدسلا ىرهوملا نابسةو سن نم اهروغبىتنالا كلذكو ىس

 ىبسلاو الك ءانساو قضسا اذا ىسو هاك اماات راج ماذا ىو ا

 7 هلع 6« ثم اوي 7 5

 اًوركد ارك ارك انغأو 2 حلك نم ىبسلانافأو

 اهدي عبسدو ا سمو لا 0 موقلا نات درتالا و 1 اوءابسلاو

 اًديَِعسانلاَدْخ ابل ىلا انامل اوةبسَسلا وىبساارك ذ ذثردط!ىفرركتدتو هايس و

 | هتشاالولب وطّل ل اللاّنا لوقت برعلاو ةلوعشم نعت ”لرعف ةبوهتملا# رمل ةيدسلاو 4

 ينارعالانبالاكو ىبسلاك هنأ ىأ ءأعذلا ءانعمولاف ىنايعللان ءةريسخالا هيشألو
 «*وم 7

 انسدوك ل هلّب-'لاالىناسللا لا و ءاعدلابهذم ىلعمز و هلىب_تلاك نوكأ فم اذ لل سدا

 ضرأأ ىلا ضرأ نما ممءاج وداي ىلادلت نماهلج اهامتسا 0 قاس ا ميسي م و هن ؛الما
0 

 بيب ٌودونألاق هيدس ىه

 ةمص - عه 5 همس اك مو

 ردسىدا اوقتاعيذأ نم #3 اههلااتنس قيحرن اان

 1 0:-- 2 هم دوما هوجو

 بي ود لوقامأو زمها افمدقت دقوزمهلا ات ًايسلوةتفاهم سشتلا مث رتشا اذاامأو

 تزمهناوَّسْلَلاهف عملا ناك زمهت0 نافههشأ|مو »* ةمدست هاب ماشلا حار حارلااف 3

 - هي دض هبه« همن“ ةمم5

 : ل ىفلاس اب ةيراملاو هّنلمقهشمتساو هملق تدمسو ءارعشلاا هيف نما ناك

 لكلا ندب انكم +لءئنلالفا نالف يستبا ءالارداوىو لج رادع لق ىسنمأرملاو
 مس وخول) موروث ع

 الو نكلمفنييسدنملالاماو أل يي اسنلاىلع عتيل لاقل و

 ماض ميس #9

 هن رعوه فعلا اينسهيدسي هللا ءابسسو لَ ودكل مباطاذاهببط ىسلاقن و لاجر الثا: لاقب

 ىرسهالوقهنمو هنيلاذ هانت هب دطىأ هن اءايس هلام لاقد هلا هنعل لونا
 م ا رم ع

 رخال لوقهنمو كي رْعَو كَدَمأىَأ « ىمضاف كاع لابَمتلاعف *« سقلا
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 م# 2 (ىأس) . هايلاو داولافرح « نسلاوىازلالصق ٠

 رشف عنوانا ارمي ليج قارعلا نسل ىرشبالام قارعلا ليس ساو
 نان مرارا سيفدقأو يك ايامجملو نيك لم عم نيج هازل حد ةوقىرتصلا

 نمل ىزلا (1ذ) ١> قراكدلبجالو لات كلاما ىعسي را دبعل اورق ارعلا
 كام م6 ص هّهع

 تيلقفاورتهدنعيلص دك م قنا لعوب يدتيدو لش ايردفومأ عمو الا

 فرحوهون نوكسف رحىارلاوى لاو اهليقدانرك ذدقو تمئدأو نوكسلاداهمدسقتل دعا ايواولا

 يار ءالانبادشنأ الديوالصأن وكي سوءهم

 ليلهتاأ اًرلاوىزلاو #2 لوصوم فأل منع

 1 )-و -

 ىلع ىهفواو قر لعين ىاَرلوقينممنموأك ةلرتعك هرلوقد ن ماد درعلان موف . وبتسلاف 1

 دز لااا يلك تينا عدرا اك زجاه أو كدلافنم جبال ىوزنماذه

 لوقت خىزاضي ل وقتكاذكف اذهلاقفءابلال م :ىيالبر يمسه رخ أرابلا ىلع
 هع هه هه

 نينا عضوي ماس رات انا تدمح تح نملوة ناك تدبر

 نمأطخ اذهب اكن ران باول اى :رنمنيعل | كدوحول* "ايان مسالا نأ تراه

 هذهوفرصتلا نميرض فذ لاو ىازنمةف ةوذح يرتب تمكمل اذهل تبهذولشا لبق

 تناك ىزفءابلا هى ازنمفلالاتنكرافاشبأو اهنمىدىففّرصتالدماوج فورحلا

 دوجومرهغدوة فم فورخا ىف بالقتنالاو يلم

 هَ 00 ددمان أسم اسادلطاوب 0 0 ) يايا
 6 - 4 ما

 92 م

 ىرناادشنأ و تائستسسعيو م
 مك

 هس قه

 نيالاق رثك الا اوهو ىلعأس وقلا كس فزمسهلا كرتو 5 اهتائسنم جاع عت سابق 2#

 ةمرااوذلاك نطولاوأسلاو حاملا نيب را هزمهلي 00
 وهو < و هام دددؤ2 هل هس

 مويهموأسلا د يعي لالا كاد »* فرم اهرحىوه نم ئ

 #5 دهم

 هرسف ولاق هم رلاىذتيياضي أ دشنأو ةمهلاديعبىأ ًاوأسلا ديعين الفلات ةمهلاوأسلاو

 ةياغلاوهووأشلا نمل نيشلانشيبلااذه ىو ربو هيلاهسفنهعزانت افلا هع ولما لاف
 هه 5س "هو س سس #7. /و

 ةذاسو بطلا وةبنلا وأسلاو ولادي اى أدعي وأَسوذاكنا لاقي عا زعل و مولادعب وأسلاو

 2م

 ل

 لصالاىفازككقدصلا هلوق
 4 سوماقةلا فو هررحو

 ةليلةكرحم قذسلا قذس
 ها هدد سبرعم دوقولا

 ررحورظناف

 ف اذكو تح نههلوق

 ها لصالا

 ىف طيسسض ىأسلاو هلوق

 انيدبأب هماعلوعملا لصالا

 ها هررحوزمهلا نوكس



 . ءايلاو اولا فرت ىازلا لصف

 هم. م ه#.< 5

 أ دقو ارا اورار تلا امال "ىف تيورتنك ه-فعهللاىذررعش دح ىفو

 | فج الاق ءاهف امييعالاو ةرصبلاب عضومتبوازلاو هعضوم ىف هركسص مدن

 | هبمالتاسو تأتغاهنيعنأالاتيورظنا نمو فدانهمالو واو نع لقنمنوكت نأ ثني

 اهتأاهلالتعاو همالتعصو هنيعلالتءالذوذشلا ىف ىآوىانو ىاتوىاطيوىامبابب قلو

 ش لالعالا ف :ةلمكلذدعبا مناف كاذوحخ أ ةراغصأ را ازتّتكو ةنسح ىازمزه لف تب 2

 ' ٠ سهلا ف مهلو ةىدنءناك اذهاولاق بلغ هفلأفءاميه َق رس مادامهنال ى انو يارتبابب

 باكاليموشرددفلو فرصتي ومذاق ج ما دامدنال ىاطوىاغنم مسح ا ىاز

 ا ا وهف ورث باعرب ملا يحتو ”ونيسعلا لالعاو 2ظش 9

 ىلعامت 0 نافاناز ازاتسبب 90 اهلامأ نمو ىلع أب هذماذهولاق تد زيتا تلوم

 ىو ورأت لق له أ ىلعا ترمس كناو اهتلامإ ت دنا ءارأررسغلوق ىلعوءاوزَتاقيلاعفأ

 أ اقري صقوءايلا ىلا في رصتلاف عجيرتاههلأونانغلءازاوىازلاثيلا لاقتو نيبهذللا ىلع
 أ رطتو"ا تسي لاقباك تدب زلاعءازلا لاكن مو ىازلا لوشب نمةغل فاد اّرتي و رلاقيو 5
 مة سوذ قكسو ى م جاك

 : ىربنبالاق فاالادعي راج بنك رربمةودع فر يازلا يردوا اًقاكَتْفَوَك تور

 | نيديزلافو ابيرتءاز ىهلوقتو فئالاىازلايفدع دل يشم راقي ىأرصقبداوق
 و , كر

 : ةئيهلاوسابالا ىرلاو ىازلااهأ رئاكأا راكان »لاق اهزشنل م لجوزعءاوق تبان

 ا َ ظ نزار لافي دراشلاىلا لاقيد هند د وز سايقلاو هتلر هنملوقتٌىوزولصأو

 كروم زعيشالو #* ىرصبلا 0

 |[ رتل اوةشملال افا ارقنمءارغلال اه ءا ءارااكىازلانان دانا "نس أمهات اوقائرقو

 دقو نرسح ىزب نال لاقي ثيل لافد ام ريع ديراب ريق لوقت يرعلاو

 - 3 هه« تاي 282

 لثم تبرر تأعتو ت تدبر , تاعدتو تاعتفاتنيدزاىزلا نماولات حرر الاق هيرمتيل

 ليد ,لإا ما ةداشالا تلعقاهيف لوقت الد درعأ اولاق تيض ضر

 احا بداح ع نم تركو * ههحو ىَورَف اراإف
2 08 

 اداب دسار لازال 7-3 ههْشو نم ىزلا حربالف

 2 ا ا مور س سو

 طلع لامر فلاي ىلا وربما ىو ذاو د ردق ىومألا
04 

 3 ال د 0

 يتزين ورارسلاوديبعو زك ذىدلاىربنءالاق زورا عض ءكىِلا ةهطعلا طن الع
- 250 

 ىرهوملا



 1م (ىدز) ءابلاو واولافرح :» ىاْرلا لصق

 لام ارفسدار اذا ناك مس .وهدلع هللا لصقل لوسرنأةربرهدأثيدحفو هتسدك ىأن الذ

 حطم انامل لغألا فة اورَمسلاقبحاسلا ت1 مولا لاو عبس ةموهقطج ار م

 د + اكورهسلاءاثعو نم كيذوعأ فا مهللا ر رمل انيلعْنوَهَو سرا انْوَرِمهللا ةمئيانلقاو
 رس سس حس ع

 اد «ن تروس اذكه نع ىورذلوقك لانا كوارعالاب ا لقا

 هلا ا  ”ت

 يتلا لاس فئىرلاو ملا ى :نملودعلاىورلا لاو 2 )هك رَدسمو عجب كوو ٠ ضيق

 ىوّراملت عل سوهيلعدت !ىل-_صىناللاف هناهنع هللا ىذررع نعىورو ضل لاو

 ”ءاو دس

 دنع ادد يفو كنمَدعوو ذكيا انعم رخلالاق انئدلاع نمل نعل
 سه دعو

 ارقثلذكو لقوا نممكنع قات: نأ عملا #3 مكنه ىَوزام ىَصفلاب»

 هنعئوّرو ايلا بج زواهات ىلددحاو يعكر نيتتا ير اطعألسو هيلع قاس

 هئراو نعل لا نالفىو رلوقت و ايلفراصفوا نروانا ورا عاباو 20 تببلا يدا 3 هاوارم
2 1 

 2 ةدرغم لكل لوقت برعلاو تيزالالا# اًوزءاجو ايفو لن مداني 5
 ل 0

 ثيل هتدرطاذا هءتن زوزوهتب زوز و 8 < 14 هموءاج اذان قوأَو درع نركو

 لبحر اقيور كلوقردصم از وّرلادسعولأ هنكرور لوقت لٌةاودرطلاه بسم را

 ةيؤرلوقهنموىربنبالاق وطلاب راقيو عرش و مرهظب صني نأوُظوُاذووكد

 اهل وةماعل عل تروزاهاراكايزوزح « رخ !لاقو «"اريزانبىزوزدقو حان *
 جوس ه 2 10 2-2 موص ص ض#

 ىر روتساو ةعزسف ولت تراعو مرهه ضو كردي اهعمع رشا تير اهآراذالوقب

 لبةمنبالاق ىَنوْرك
 22 2 هد ذرومو< 5 وه مس

 ناكدق لذا ريكش 5 ايزوتسمرعلا«ترعذ

 ىجناهدشنأ ةوكن الوقو
 2000 ام يي ا ه سم لع تك تل

 انتودق باغلا فاد أى أرامل »* ةأزو زناوفص ب ماعنو

01 ٠. 

 نبع صق ىَروروةيزاوزوذاوث ل جرد ازا ارطضا لالا نمد رمسهلالداقباروردارأاغا

 و - هه

 رخآلافو ىريوركنوزاهلمبو ه زحارلالاق وهامرصقلاىلا طظلغسذهتلافو

 نئسعلا ف ىركلار ا 5 نيدو اوذمممكّروزلا اذا

 ىقجناى>و ركوب أوذَرور لح رلافو هلورغماربالامهتسفتل ىَريىذلا ىَرورلاو
 00 07 ما 5 عا

 ىسفن فد ”ارهىأ هيو رومالكلا ترو زبارتوأ اولا ف ءاضمن ملاعق لاو عرف

 لصالا ىفاذكه زاوزهلوق

 ها هررتكو



 لصال |ىفا دكه ةمدسرهل 5

 ها ةيدنيعءلوهررسحو

 -َ - ه5 حي هج 207 2:

 ارغئئاثيدحفو الا ولاَ دحاوةءوازلاو اوماضتواوادناذاضء:ىلا مهضعن موقلا ىوزتاو

 00 0-2 ه2 م همك < هيد ع ١ ك .ٍِِ 3 00
 ققداحلاتوزئاو اهبّتطاخ الا قو اهتقضفا نمت رقكأ ىرخأ نضر اهتور ضرأ هلداك

 000 م )ب 15 3 9 0 < ع 1 2هدمل ساسع< ع

 نمار ىناطعأث يدل اهنمو كئالملا ,هوددصسملا لهادارأ لبقو ضف ومضنيىأ
<2 

 : 0 0-2-5250 3 1 2 2س اة سا باهر سل 0ث تيس سلا هي < تنباع سرع
 ثيداطاى و هتضبقو قءعهتفرصى ا ىنعت بور اموءاعدلا ثيدح ىو ةد->اوئعىوزو

 2. دوا 1 0 8 0-4 . 4 1 5 1

 دسفاذاءا نغلل فوط ًادياكدوعسواس رعادبناعالانالاق لسو هيلع هتلاىل_صىننلانأ
 6-2 ا ا حا هع ا حت » 22 2 ا

 اهرخفةسكاز رأثاكنيدسملا يده نيب نامعالاّنأو هريلودس مساقلا أس ف: ىذلاو سانا
 7 هيد د وف عام دوو 2 5 0

 هتعجاذائدلات يور نم نمّدلو نعمل ىأ نيوزيا باوصلاوزم ولات أوز عم“ الرعش لاك
 م6 2 ب 55د وس 2 قلاب 4

 ا ادلاو ضرالاو تدبلاك عن سمو ف مان"ى لك مسيهلاونأ لاق نءذاماىانز راب دكسمو

 تع 011 فا ا موم حا و
 1 نافزمهلابءورلاامأو لاق قوهرو زا وهفةسحاناهمتصقتاذاف عيرأ دود_حهلطاسسلاو

 | ةنكاو ربلعت لاقو اهلا ءورلاو ةمتملا كل الع نمثدسح امة ءوٌرلو قب ىعمصالا
 ؛ لاقت عجبا نءدحاولارريعاذكهاها د أ

 س دس يسمدر #5 5 س هد هةرماقؤ وصاس<

 ىدقوةّر>الإةشااوز 5-3 هع ممبعك ةمامنبا نم
 ول - . 51 -

 لاشي ردت اولا ارعالاننالوق ىلع هادم شتسمىر_هوملاو ىرهزالاهدروأ تدبلا اهو
 هء- 00 م «#ف مسلا 0س و
 ىربنيالاق 00 هب نيح ب عك ه-مامنباالو #4 هدارباةروصوىز وم>وردقوانملعىضق

 ىاىدالالاةّما تيبلاولاف « هيي بعك ةمامزانم + . الوأهانرك ذام باوصلاو
٠ -ٍ 2 4 - 

 ا ا م6 3 ده ع ا 0أ

 درب اهدوجااداوايعارج اه ىلع قس 1 نمن ادر اهدوصاناذاءانعا رج اير ل ناهقون مناك ام
 0 3 5 ١ مدل رفع .

 رفعي نيدوساللاضنأ ى "رب ادشتاو دقوتتىاىزج ل ثمىدقو هلوقو

 هد اا 6 هل
 ك 2 اذ 2 ردقااورفهللا عدس لهو « تالمىلعىسفت فولاق

 ا هما 0ع 5
 ةرون معلاضبادشنأو

”" 

 00 سوهد ©" ل دس دور درا وديءمو نمةدع

 عجو أىراوأ ةينملاوز 0 ىتشأ ةييس تدلو نمدعبفأ

 6 كاف ا 1 1 5 را
 مهببهدىارهدلا مها اورو ىبمد الا هزمهوزمهريغنىنارعالانباداو روثداو+لاوزىوربو

 و وي عدو «ه- كيو ا وس مادو همس 2

 راصقمانأب ركاز *« ىدنولوانآ تناك دعك رمش لاف
 هس ل ان ا ل لا مل همس

 نعئشلات وزو هفرصىأرشلاعهتاكورو مهودرىامهووردقو اهتدراموزلاف

 بالف



 8 (ىوذ) ءايلاو ؤاولافرح * ىازلالصف

 ىثءاهزأ اذكبانالف نوَعَزو هصْصَكيثلا"أهزو عيبالنايف سوقلاقي ,وفيسلا قيرنالا
 ده 2 ._ِ

 حاجللدشنأو مهرزسو مهر دق ىأم امك 5 َرْضةيَسلهنوهَر وهي

 لاق ١ وك مكة شب دحف و ةامردق أت معا دز بهاوقو 03 ره نمد قاهر اك 3-5

 هس و
 نمت انين ثيدطلا فد مهر وقنا توهرنمتتا باردا ن0

 ومها و م

 رثك د كعلوأ هز وأ وق عادلا تأ دقق ين مادا بباب قرشملا لبق

 نط لوله ههّدكمدحاو صنخشلا اها هواهم َتلَعو تارا ىنلاثوعُر

 ديكو هداوسف ليلا خشكسْشتىأانانغ سب ليك اهرو ليس جام داورلا

2 

 نأ يذق فسيا/سوضنااعُي #4 اهئاهر ليلا ا 35 فارعالانبادسشنأ

 سم #ود

 دة تراس مءاملا تر شاوهْروُهرتْل ءالا تةزو ليلك اًدوُسا صون ىراهعاقجا

 س 24ه و ل هما ءوم

 قتضاوهزتهزو ىدعتبالو ىدعس وهران أ حوهرو ءاملا لوح ع رتل و راك وأهل ل دولا

 رعاشلالاك ءاملالوح عرتلو تب رشنأ دعبىرملابلط

 ؛لراولاريغ ومالا تال نم .٠ ةءلدمو ادي ىلا ترعتسا تنأو

 ريعبل اندفع يف انهلاقو اهكرح اذا اهاهزوتحو رماح و رماه

 ماهوب تلو شو -ع«#ءس
 اهذو حي رلا اك ىهزملا فكي * اهركي ل ظىرادلاةجورك

 ىتلالبالان هديهاَرلاو 3 رلا وكمل درس اخو رملاهذهلوقي ماى 0
 ىشو هاضعلاب درعا كانحالا ازمه ان اب لالا نارسعالا نبا لا ضل ىرتال

 ىهفالانالاةلارلايهارلامأو هيدا موداضعلا ع م مضاعلبإ و ىهاوزلا
 -مع29 » ل 9 وديو

 اهذالواتدو تعّرشأ اوه وماهزوهتاشلا تعزو ؛ 2 ضال نوداهءيشالو ضالة بحاص

 يبارعالان بان ءٌالثلاهزه تمم الُعلااهّرو العوالغَت دا اهرو َلاَمارو للا ىقأو

 هم
 مسمع مه م و َةَح 2

 تيوروهضيقهاؤزو ف فانك ىوراف بوز وز هيو ني ايشلا ىَوررذ -.هميكإلا (تذنإ

 اهيراعمواهقراتَسْسرَأَد ضرالاى وز ىلاعت هللانإثددا فو تقابل

 نيامىوزو هوطاوهعججاىأ دعبل الواد ركل ءأعدهسنمو تَميُبِضرالا لتي 0
 هم 26ه ع ا ع

 ىشعالا لاق هنبقو تجانس ورا

 ةدوم وم وو ى

 مجاملا ع هللمع نيب اكو 5 أ *كىدنع قربا ضغب ديرب

 معآ كاد الا نلتألو «ىوزتأمٌينعنْي مسا

 هز عتاد 207

 0 ودحاصصلا فىدنعدل وق

 نأ



 ىف كح قررفالو هلوق

 هأ هررسو لصالا

 :(اهن)
 52 .<: #ولس ا سس َ

 ماد رمثصرداَر 1 35 ااكااإ اوهراهلس رق

 ا دهس رهاذاتاينلااهرتعب رلاؤ ا دادضالانموهرلاو اا يياامزجلا

 مضلل ر طا بع
 سمومع هسذ اء ور س7 ةسد هع 0

 ىهدزاف مخير هته 5 امتذلا لس ناو أف

 اأاًرضانلاَتاَسلاوْهَرلاو هن نزهاذا حربا رلا ثفيتاولأتاعرو ىرهوخلالاف
 نوكض,هفا ارمشاو هرعزو تنل ارونو -كزلاو كني ئشلا ى كزاخ نيل كالو <) -« 00

 اذا لاقي وللا >7 راو 5 ننساها 0 رهو لا و ضر هل

 ةرجاهيفترهظاذارسسلاو*للاووهرلاو 2 لا همفرهظد قف للا ىف ةرغصلاوةرسجلا ترهل
 1 تاوقكو خر عمي لاب زاخحا لحأة غل ىهووهز ةفن-وألافو ةوهزدب دحاونولاذأ لسقو
 99و يد عاف عا اىروم هد-<

 نول اوهزاهزو لكلا ىف زَأ و. ةغصلاىر 0 ءربسسكتلا مسالا ىَر 0 ديو سارقأ و درو سرف
 يهم ه#صس امس 21

 لوقو يحرم عب نع ىهتلسوهيلعهقنا ىلص ىنلاتاكلامزب سن ىودو ةرفصوةرم<

 ءايلاو واولا فرح + ىازلا لصف 1

 م 7

 نبا يب نحلل عين ءىمنرس# نياةءاو رو ا ا اور

 04 +و ع و222

 رارجالا ئ_هعامهلسقو رفصاوأ دج ا اذا ىثريى هزأ زهر متدناذا وهرب تنل هز فار ءالا

 ددنأو 00 ريتا ير كلأ نممخمو ودكم 2 رارفصالاو

 قرانها ارورطلا و 5 5 ىذلك ةمالسمل ىهرتلاىرأ

 لاق .زفصيوأرمح نأوهو ىهيالإ ل ضنا لاب اللاك باننا يمان حاع ديدي
 هم اه

 عروسمو لف ة

 ىصرأ لق ةرمخاهسيف ترهتاذا ىمدالا لاقو رفصتوأر ه2 نالاهزالاووهرب لامالو

 ميباملاند اهبنرومهلوق علا 0 00 اا زايد 0 دب
 كَ

 قارعالا با ى ى بى ةزأليقةرخلا لت اقشرطاذا ىمسالا وهامرك بترا الح
 هم ف 8 --ه

 دلاخ اعآذااهّرو عرزل اكحرديزوا ريال م طفأو أوو ىثرو ىهز اورسسلا اهز

 لاك عسلاو اوءارسشللهمرسو لاق كرجل ع ورمصو زغسي نيس فأل ةينحنا

 مه
 ارو 0 عيببل صوت سر ىرعالا 'لاذذا لعل نوكم امن بحاو

 اهرذقى أ ةئامءاهزودت اماه مه لاق هردقءّواَهروْئنلءاهرو *.سةنوهاهزوءءاضأ حارسا
2 - 

 9 51 1 مدس 7 و 0 يأ

 دشثنأو رغك ددعو وذىأءاهز ووذ موق مهو
 موك هوم <

 لما اماما * ةضس اسر راَتدلعَت



 1 (اهز) ءايلاو واولافرح ب ىازلال ضف

 ىأت ببلا ىهّسيلتنأ ىِهْرَت ىيراجنااهتعمللا ىذر تاع شيد >دهنمو هر الماعلالا ِء ل. همم عا مل 35 1 8 7
 26مم

 رتل ومباو ءالانءاهدشنأامامأو اهلذع ازد ومار لون

 تشان ب ناشفلا ن عا باشْم ”عتابلا ناك

 1 2 موو و ا

 ايعجرف َبقلاََو 03 مهارتالفّنانسح نير اون

 هد_كثأاذكع دو سعر در مرهنالَنيعرل ىنعمالفدو وع 7 ٌرئحدق هنالعابقل ان 07 روهمكح انف

 ده

 قةغل هّنسرنوكينأالامهللا ةباورلا ىف ناز ,ءالا ناو هودقوهد.سن لاق تواير

 وُهَر فور عملا لثملا فو - ارغنم ئه ىهمهمالكن مو دحأ أ نعانلو لولاك 0

 وكس نساك امو لشإلار عر داولا ف بلع: لاقد 9 ارغلاوهرَتيِعُر ىأبصتلانبار هلا 1

 اهلولاق لعافلا لف ةغي صنم معتلا عقيامناداشاذهولاف نسا

 2 مومو 13 وحد ىو مع يي

 ا ا هبوبساهاكح دق

 5 اوهزرا و رك 4 وذا وناك اذا كلذو ٍلقأإ فام مداز تحداندئارنونلا 5

 رج نافل طابلا و

 روعل الواو وهرِلِبسلا كرنب * كرام اوه ناوكتالو
 ةمسو ممدو

 هفّضسا ىهدرافهاهدزاواوهر لمالك ان الفاشر و ٌفاسالاوعز لاو ظل اوُ 5 وريكلاوهز 5
 - مود

 انالفنالو ىهدراو هبت :واهتىأ انالفتنهدرا و ةعيدخ يجدر. نالفيواو نامي ف

 2و ) هسو

 لاف هينواهتو فس اهدزاو ءاهز و هسا اذا افّدزاوءاهدزا ىديزيلا لاقو مدل

 ةعبر فأن يرع
 ا ٠.7 5و6 <

 امنع نأ نرسم ااهاهزموسو 03 ٌتآيق تاسوانمقا والف

 و م امصص

 لطخالال وقد مولاق تقرشأو د دحلاانعّزانتاملو * ىو ريوىربئالاق

 ميلا اعرب كأني 5 اذاتايناغلا لضوءقنا تاكا

 هع #- ه7 ه«مامه 5

 ىلعهاهدزاو هريغو أو هنا ن مش هند ىهدرح ىلحر و هصَسا د بعولاو برطلاةاهدّزأَو

 هناك لوج ا فروُصل اهم درب ارسلا و  ريغالف آلا هترا هَ ةيتلاما رمسلا اهّرو هريس أهلا

 ديسعلاف تحكي رلاتعيو كلذك ةئيفسلا جاومألا تعدو اهعفرب
 و هعه <

 نارا فلأتو امْلاَعب 3 ْتحراذاروُزَحاراسبأم و
 م57 و

 ىربنادشنأو ىَدَدلاَبْعد ”زكهاهزرت تابنلا عب رلاتهّرو

 . (رشععساتلا برعلاناسأ - 11)

 حاملا قمدشتأار وعلاال ودل وق

 ”رلمكشلا ىفلاقو ريكلاالو

 هبتك هاروعلاالوةداورلاو
 ءىىىينعم



 (اهذ) © ءايلاو واولافرح ب ىازلالصق 1
 همور# تب ” جعروك - و ةمءسر

 هسيلعو ل وبللعفادمىأ ءانإ زوهو مك دحأ نيلصيالث يدحلا هنمو قيضلا "أ لا لصأو

 لطخ“الا ل وق

 رافشلا نمار * ا 03 دابر ىلا ترصد و

 الان مبحيال لسو هيلع هللا ىلصىب لانك يدحلا فو :ريىفةغلقاض هور عضوملا رو

 دس قود هو سا ماا هوس هو
 لبحلاىفونزلا*نزلاو زمهريغ انارعالان ئاءاوراذك ىيئيضز ءاعوو اهقضأ ىأاهانزأالإ

 همم < مس 6 ةمصدص ماس ميم 59

 هلتقمي ًاىلعفذ - 0

 م

 زاويتي (اهنإ) ىقي زوو 2 انزل ةزمه نأ ىلع لدياذ هو لاق

 كذهلاٍركاوأ لاق لاَ

 ثور هع هد عومودأ ع

 ضخ ىلع 35 وملاوهْر عاش معَ

 هو 1 رو هو ع 0000

 اذاوه لموهف ناله ثنو اهّرلاَعي الورك ىأوشرن الب وبهم ىأ هسفأب وهزم لجرو

 ىك نيدجأو ديزوأ هب مارح هاف ميا طفل ىلءىل ردزدقو دس لاق ركن وت هيأ

00 

 هيلوعتملا لبس ىلعالا اهبنومأكتبالفرسأ !برعلالو تورو تيه تكلا ناتو

 تسع اذا اهفايشأو ةقانلاوهاشلا تقوم الاى قعو لجرلا يعل ثمل عاغلا ىدجشاكتاو
 م -

 5 ليدل فرمان نادل عاف. لذ ل نمر كك نال تاقدي

 ىرخأ ةغلهيفولاق د هيل كلوقك ماللاآلإنوكيال بئاغلا مشأ أوهبعقوب نأ هبطاخت ىذارغ
2 

 هلعاف مسيرلام نال 0 لو اذه نع غزا 000 "كاتو ةُ دا اهاكدس

 وقرمو

 يع و

 000 هما

 0 ةثاوم هال نم ايا بأ
 لوق:أتاقذه_سفنب َسَع ألاف لج رلا ش ا مل سى نمهىلا ارعال تلقى :رهود لاق

 نبنالاك «بسفنب ع أ اذا نالفاهٌزة سنس نبدا -لاقو هنملك الفن هامل ارَتصفااذا عَ
 0ةاح

 َليطئاَدَ ا نمش دخلا فو هنوهر نكلو تراديرجالاةقرا اوركلا هيفا رمللا

 لجرلاَىهُر لاقل وريكلاوهرلاو ذل اهلا رزو هيلع ىسمفمال لالا لذ ىلع

. 30 

 رظالمننا نإ ثد دا ىفو لعافلا ئءعناك تاور كس ىلع هيماكش اذكهوه ضوهذ

 ىلإ



 ٠ ءايلاو واولافرح م ىازآ لصف: ٠١ (انز) 4
 -- ةيرمه ماده هدم د «©7# هوم و

 للعلل ش نها رشق اذناوهنع 5 ثانعت الك كري رمبنا بحاصك

 ٌةانا هاو 0 را كلذكودودسمتنزوروصقم فذاك رصقيو دال (ز)
 مد 9 #6 مى . سلس 6م

 نيرسفملا سكت 2ك « نّرأاماواحاكناما #3 0 0 قزك قزو

 1 ددتأواضيأ رم كلذكو نال نع دل ءانزو نام فاز رعشلل

 هم توم

 نان منان ودي لاملاو 9 هبراف تسل ىلاق ان .لاامأ

 الوىلاعت هللا لاهزاجلا لهأ غار روصقم فر ىلا ايلا ىنابتى ألان زوالا نش ار أرلاو و

 لهالملا حاصلا فو . ممىنب ةغلدو دءانزرلا ا زر وصقملا ىلا ةبسنلاورصقلايىئزلا اون زل اور ,

 قدززملا لاه دج
 ارك عبس يمول ب رشي مو * از فرعين نم ريالا

 ىدععلا ل موأ

 مدح 0-4 رس ان رلاتاك ب ؟لوقتامةضي رتتناكح

 رك دمي داو ىلا زابهكلاكو ان لالا بسنة بكا قانزدودمملا اة يسنناو
 وم دع هم 5

 يللا ةلاظ ىلا تاك رقنمانمدقمكو ىلاعت هلوقك اياه نا زلادبرب را :ازلاةينيطنطسق

 لوطو داموا برت" كار امنيا ةنبالق ىنايعللا لاهو انو انمدارلاازدقو

 وهو سيان ثيدح قالا اذه عمتي ولا 8 زلا ىلع ٌكانأم لينا مدأوةناكتف داوسلا ش
 ا

 جفا : وتد ةر زوجي و قالا ولاق 57 ةدّْشر ريغلوعو يلو بلوه رداصملا
 ' ا -

 اولاةف من مرلاقتف ةبلعت نيّكلام هيلعدفو هنا ثردحلا فو » يغال عفا وهفةاماقرسكلاو
 ةرههلاك ةأر ماو لجرلادآورخ ارسكلاو حفلا, ةسيز زلاو ةدِسّش ثرااوخ من ليلاقفَتن ةةيرلاونخ 5

 2-0 هه -

 مولات دش لاو تنل نك سوميلعهقا لبق ىلا هه لانا كلذاة نزلا ىنوعسي كمون :

 هانز نمناكاذا داواللاقيو نينا ربل جواب انزلا نمل تنام. هوا

 ديزوأ لاك 7-0 ازال ن مح اهتشسال ه لئلا و قدا نساردقو هس د ْ

 عم ه وسمو وس 3

 هايالاو هانزؤتدرقلا ى 22 هبال لاجل طرغم مويا ن نع شكيب ىذا الثمجرضبأ

 فس غدا رعصقلا|

 سهو م م هد 3 1

 ماجن هواي هاهو »* اهسؤرم انزال و

 1 باك ف ءارغلا لاق ةب ووزن شوا كلرق شيق خم ذا أ ىلدع ع ةينزو ة يثرب



 00 يؤول لازم هقوتش نمنيك اسماللاملا

 هلكو عدم اودكولا را وةزاهطلا دعا قناك لاله ًاولاك ثيدططا ف ةيكزتلا وذاك نارك ذا

 لصالا ىف دل عضوىدالهلوق

 قمدخنمل و ةقق ةوهمالسع

 كن روكا نآلباق مسرل اودريغ

 ماللاو ةىدإتلا نم ىدال

 ىندأ نوكنالوةحوتنم

 هر روسكم ماللافوندا نم

 هسيعص مبتكر رصف جابو
 ىأرااكح :زألافوهلوق

 هلوق هفكى ام لع ضداقلا

 وه وهل اوقوا رة امهفتسم

 ىذلالصالا فاذكهزومهم

 ممانلا نم فرح لءلوائيديأب
 ىهر(هذومهمنمو)ءلصأو
 ب ذهل ةرامعىفةج 2

 اهرظنافهنمةرامعلاهذهنال
 يضم ىوأ

 يو هتسعو ديزل 0 ادوهاهو وللا لا كسك اقف تكلا قاف 7

١ 

ْ 
 ْ تلقنا اهليقام خفن او واول تكرمت الف ةقصلاك“ "ره فاهشزوو ثد داون آ ًارلا ف لمعتسادق

 مو

 ل ا و وتعلم وح 0 نادل 1 ىقوافلا

 000 3 ا 1 هاذ ود © ع

 : | مضمر ددعلا٠ نقولا لاو هر ا ع

 | نم راسنا كالكرامها ليقواكز نننان حج وزلل 0 رشا لوةتبرعلاو ع ُْر واخ لاك

 انك م امال يكمل نب « اكّرمأ ساخأ قال نم ضبقن ع « جاقلالاق دحاو

 ٠ ترص أت يك 0 1 راك رو ّق زيلجرلا ك زىناعللا ةلاوقو

 ا نايرانوستما د دودعاذ- 0 زكلوقنم ةدا 1 زلا ىراين الانبا اكاز

 اامهلعحاههارحأ نمو عاب روث الا 1 اخ هلم امهر ل نم وَ ارجالاباك ل واسحز وجو

 الا وفلالااههلخدتالو نان ”وسالاكر واسّحد_سعنيدجأ لاق و تركنا

 تيمكلادثنأو اًنَعوى 81

0-00 

9 7 

 000 2 نك ةراابخ ونال

0 
 لاقيو كرسبي 2 0 1 2 0008

 3 رو 537

 ير عمالا يبحر الراو قش بذا ىيو»

 قو هدق:لعاذام' اكزدقلا-ةبو هلج اعداقتلار ارضا ىأ 2ك« ىل- هنا ىفايعللا نسوماىأ

 ىو لاملا كن اف دك عمنا ل#.ذ ىلع نتن دسحلا نعل أسف لامة رده امدقدنأةيواعمثيدح
 م9 رو مساع 52-75

 هوو رخ عير هدد ,هبو

 دقنأو نان هن و ل ز دو>وو ىالز

 سحاصصح



 انو (كن) هيلو دارا فرح « انالا لسن ٠ مالم
 25 ع 9و 0 ا

 لاق وقرب هلءحاوشلا قزأو قيئزلاوهف
 ه وم هداص دس دك و سو 7

 اماهنب ورمل ابتكر أدق * وقرار هبةماه ل ةناف

 ص ضوه ىفةد اور تناكنإ رغم نانا نوني برا طا عورو ةضصا اًةيقْرلاَو

 لاقي 2 وقر ءارهب ةماهك ةناف # ىرنادشنأو هتلتكى أن الفةماهتزلاقيو

 ب وذو لاق عضومشرو تيربو

 قالو ديال فرط ريانا ردفاووقي
 هفجودقا كلة طسسيفد اود وك ا عي رلاو" انّملادو داك ا (كذ)

 وذو 0
 هقلاداك دقو مرح اذ كلب )ناوءاكرلا هاراعت ساق قافنالا ىلعوك ْي ملعلاوة اوُدةمنلاهصق:”لاملا

 زوز ةفنسو كح نصبر أو رغلا نقار امك نلاوماك أَو

 « 7و

 سصهالا ادهلوقتو 6 ذوك نو هذ ىخيودا درب ىن كو هاك أو اهكىا دودممااك روك

 دشنأو هنوذاب الىءاكز ن الشب 3 بال

 رظانلا قرش دف لات اكمال وك يللا

 لاك هلّدسك لودي والدهر كلذانلعفو وانعم زون نان ان-وىلاعت لوقف ىراسلانبا

 موقنم كاز كأ ل ركل جدو حالصلاةكلاو ق.ةطاردصملا ماقم مسالا ماك ؟ ىرهزالا

 و د اكو ٌْ يوك ذوا رو 0 روءاك راك ٌزدقو اكزاءايقأ

 (بلع ماو اهشَف موا ذات لاك زواهسفتك ا 7 هريجق راه انك يفد
 هم بمو مهد 9٠ لا ©

 هريغ هناك هام نعىدأ ذة يكب ريك زهنءلءفل اودربهطاوهو ةفؤرعملاملاةاكزتاك لاو

 اهم هرهطناولاتاهبم 35 ريو ىلاعتهلوق ةو لاملاىك ردقو همر ولعل لامن ههلح لبر املك ذلا

 رب زعلاليزغتلا فو قي هذه أاذاءكزو ائنلا هوست لعوأ اق

 حاصل !لمعلل مهنيدلا نورخالافو نوي مناكزلل مهنيذلا موضعي لاق نوأءافتاكزلل مهنيذلاو

 مو 2 4 م« مو و

 هلوقكالذكو احالصةاكزءار ةاالاوو اهاصالعمفتماريخ ىأ ةاكز هنماريخىلاهتلافو نولعاف

 مكيلع هل الضفالوأو لحوزع هلوقفىوكتلاديزوأ | احالصلاك داو اندانم انا

 س دعا سم ورود

 انما ةنقركنم كرام كرو ءامشما ع نم نهقلانكلوادبأد-أن دمكتماكزام هدودرو

 مود مآل ع

 ندح ران عطيأ ءاش ع نم هلا نكلو مس أامدانعف ىَرامأرق نمو مكتمصام

 لصالا ىفا 1 هزم | ا هلوق وق

 هكا زمان وقاقلاب
 هيت مرتك



 ءاملاو واولاى رح « ىازلال صف ' 07

 2 او مرا ل 'وباصسلا و رابغلا قرت را رلابويهةدشن افلا (3ذ) 1 | ه« اهم - . م 7 كم - : 52 -_ 4

 جامعلا لاق ةنيغ ةنيغسشلاحباومالاراك ضرالاهجو ىلع

 5 همم 4: ه2 هدو
 لسرناس بوكس انم 5 زل عرفلاو هيفي

 مسي وُدقلماكايدلاو هنئعلاو هن درطانا.قزوابفزامهوكو َبارلاؤ باصسلا عب رلاتّرو

 000 3-0 دعرلامامأ ىف ازرلاإدحلاك 5 هلوقو ةفص هي وسسولعجو ل>رلا

 | اا م 1007

 د ورب ل "الانا ذاب اف راش هاه 57 هعئرهسيف ةزيبارسلاهافَر ر توا امور س .ودلا تدر رو

 يف 2 2 27 ةوسومدادك همم دم س02

 أ ننالاك ةعيرسنايفرفانو 00 عليمن ايفر ىلحر تحتو 03 كدثلاو هَعْقراد اهاَركو ماو

 ا : رءاشلالوقهمل»و ىرب

 3 ءوم وو .٠ مةودو- و < ةم 0 و ه يوسع

 ' عليمنايفز ىلحرتحتو * ماب .ونودغأله « عفاتالوملاوى ةرعش تلاد
 ل

 نايل سابعلاوأ لا هيح انج رشلاذاًمكز يللا قزو مهتسلل ل اسرالاةعب رسنايفز سوقو

 و و

 0 روف لا نمدتذخ ااذاو لاك اذار نم هسيلاح ف فرضي ةُلاسعت هنازيمنوكد

 نبا ذكيحنالعكوهو ةيرقل ا ليك ملام تاور كتل قةفرصاف 2 ارتلاوبصقلل حب رلا

 ىلإ اهيونأ تد نماماعَت اذا س .ورعلا تقرا هنمو ناكمىلاناكمنمأ.ثلّقناذاَقْرأنارعالا

 0 هم وأ ع ءاَنامَقَر و مرارا ودعوا 7 رووا ماسو لناس رتب
0" 

 اعز و ارق دور هوو ءاهلاو ىلا ءاكملاور وري اطلا وكيدلا اك 3 اا 3 اووق 5
 مو د

 ا قا قازوئاصل ووهدافزأ دقوع ذاك دش اذا صا اًكلذكو حاصايقز وانقر ةروا.قرواوقرو

 ةركبلا تقّراولا فس مدالامىلا 'الذاو م *« ع صا اوقرأم لطم * ىربنبا

 ىذا لب يقوةركبا نال لبخالا هناي اكن 1 يبارعالانئادشنأ

 ةركملل ةقمقللا ىفءاق رلاغإ او اهلءاقأ لال عجب لدا ىف ةقلعمةماهلا تناك انلاك اهالعأف

 ةمهار هه.لافغ الاضه:ل اق

 ريطلا“ ءاو زواج ذل ليك « ريدلا ل روتالاب 0

 نالذ لوقت برعلاو نفر لورا هلودي هيلرطلاءاكز نو جاسدا|خارص ل بقدارأ

 اذافنورعسلا وناكم#منالنيزاهلا نير رفق هسلاتقووقت ةكيدلا ندور قاوزلا نمر سقنأ

 ديريقازاهدحاو ةكيذلا ى 0 قاوزلانمّلعثأَتنأماش هثيد-ىفو اوقزفت ةكيدلا تحاص

 قوز نمل اولا اذاوقوؤارلا نلقى وربوبابحآلاوزاهسلا قرت اره تقَراذا امن ٌ

 وهف



 "لم 0 ماهن) دايلاو ءاولافرح « ىازالسف
 لوم تايبملا يكن موعؤ وذا فان ذايب ط هرافو وذسااكذزلا (ادنإ ءانعاو ىازابت ايوه غافر هذا ذهو لاقت عضوُب أب هورسفو تاير ليذهرعش الا موق معو

 م9و2ب 7ثه2 رة

 اورو وطار اىَسلاادّو تكلا قويا يلع بالاول ذعضومالا

 لاف ىربنبا لاف :دْاوىَدلا دس لاقي هاذ را ىهةريغح اكاتوةريفح ا ىف هيرو بعل ىأ :

 زكا لاق هيلدا زاك ىلعىد درا كلوق نمةدان لاىد لا بوعي

 4 موا -ذوهس 927 وع

 + لاو

 2خوم هد

 نيمو ثيدح فورعملوقىدز * هولا

 اياب نالت كسلا َوغدلادموهو دنا لم لا ديبعولأ

 ( كنز
 رعاشلالاقةيتاعو

 سامع م اهل ءءء

 هياعانأب ذر روةاررحو هير زصو بادروا خفلاب»لعكرّزو هساعسسرز

 وموم عه

 هام هيفتاقدق 5 رم لع فرازلا أ

 رعاشلالاقو هبلعَت تعالت

 اهيدتس ماني اوف لاذ ىلع 3 ىاورارل لي ىلع قاو
0 

 اسعهيخأ ىلع تداذاوث يللا لاق هفنعو هاعاذإ هلع هملع ىرّرو ضارريغ طخاسيئاعىأ
. 

 هيلع ىرزأو هدبسيا لاق هيتاعاذاانالف تالق ىراز فار ءالانبا هبكرزجو شو ذي ىزر أد قف

 ىذلاناسنالا ىلعىرا نلاورعوبأ لاقو هوو رو برص ارزإ ف الا هبكتذأو ”هلسلق
 مسوس 23

 ننام ا ناانم كلان نوانبتلا» ابنالاو لذ لعركلو أب ايسشددعتال

 داس عام ةه همءو

 راقتحالاع اردزالا كم هان تالت ثبأوهف ثيدسحلا فو هنرحىأ هتيردزاو

 ” يعم لإ

 )ودعو 7و دعو

 تدرثراتد ردرالصاولاق هع ءارزهيلعتيرَز نملاعتفاوهو كبيعلاو ضاقنألاو

 يلامعللا هاك هدمسنبالاف ا ىازرلا ل_الالا دءاتلات تقف هنمكاتتفاودو
 مه

 3 ءارؤرم لجرو هيلع ..يتآدي 7 ص هيلع َلَحدَأ هءكز 0 هرصقمن | ىدنعو لاك هريسش لو

 اذاَيسولةاذاردارعالاا (ن) ريبكلاو ريغصلا ني ىدّرماسو سانلا ىلع كر

 ا رفا ونلا نم سنجةواغ لا (ا 3( ابعاذاىتوايشتسمانلا هيلا الراو

 نمت بقةواهنه ديس دصقلا ىئزلاو - دم اها ىلا لارعالا نبا فواز مويلا

 دشدنأو ةفتحوأاهاكح كادوسلا

 0 قا

 مس

 كيزو هلع ترز هلوق

 امهلعلو لصالاب اذك هيلع

 اجي مهينسملا نابع
 هلوقو هنداعىل_عفاؤملا

 لصالابطيض ذك انارزو

 جراشهبسسنو كد ركلاب

 لاقو مكسحال.س نسال

 دل اهسعبت و نلمكتلاف

 هسيضصمرئك مسضلاءنابرزلا

 ةءاورهنناةمءنىردزتالنأ هلوق

 هسيفك هتك او ردت ةياهغلا

 از_كهوهلذاذا اعقوهلوق

 لصالا ىف نعلاوفاقلا
 ىدععم نار ل وسدهتلا و

 اذك لا سا ةراغزلا لوف

 بدذهتلا ولدالا ف طيض

 ةواعز عنخ 0

 قلاقو للا سنج
 مكعمللا هل 0 3
 مريضه وك
 انك دبسقلا ا
 ْق ىذلاو انه لل_صالاب

 مدقتب ىزغلاوبيذهتلا

 ا..ةىذااو ةموعذم نغلا

 وزغلا وزغةدام نمانيدنأب

 هيهضهوشك دصّلا



 ىف اذكه ملاةدوذىلا هلوق

 ىلا مكحملا فىذلاو ل صالا
 يمك كا 23 دوه

 ..(اشز) . 'ءايلاو واولافرح « ىازلالصف د
 هتيفتك | اذككتيجترتو يشأ رمل بدو اهئقادث فيكى أزل كير فيك لاقب

 باسل د ا ا لاتو 5 غالبا ايد 6-5 * لافو

 ْ ىدعالالاقو ناتج نيهان رتل ازبزعلا ليزنتلا فو اتمفراكوسهقوست ىأ

 الاون مالضافاطم كر و ىئيطم حبر باهولاةدودل
- 

 ةغلامل الوق موسع سف هب وان تالا واسر لمقو

 0 ' افراق مس ريالا تين 3 دريل ادماج هيلع لاممّتلا حسُْ 5

 اهدادمتاودلا نمباصأ لَك 0 هقو رقرباناك ن ءأ

 ا 0 لاك اهلسريواوبجر نراهلاجزالاريثكو با 7 1 هاطاب ٠
 ُ 6 دهم شار لا كملاو # ىلا لع لأجلك

 لعشيد_حىفو 7 قافرابقُل ل قو لي ىأفيعشلا ىبيةريشلا و فشيدك ثيدحلافو 8

 ا
 : اسعآ رباح دح فو عقد و قوس ىأ هيلع تاخد تجي ا يراه دام ها ىضر ئ 3

 لس 9و م
: 

ُ 

ْ 
1 
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 نمرمالااذهب تأ اخلاقي الا ىفذاهقنل اءاج لاو دقوساعأ هيحزأت لعلى هذان
3-0 

 انو 0 لطب رشعاسو ليلا زملاو هنمديف داعتدشَأىانالف

 دشنأوةليلقةريسي لبق و 7 الم م ,ل ضاع ااهفتاج مة ءاضب لأ لاق راج رم ةعاضي

 1 نا لا اجزم هلوقفحلاص يأن 38 2 الانمي لمريض جانو 5

 م ةمساك

 0 دش )0 -ليلقلاالااهارأام ىلا يهاربالاقو رب رتسلاو ارش

 ٠ ليلق ءاطع لافو ةصقاذلا ىهةمركع ءلاقو «وسمسهارد ى 0 نمد و

 ظ لاقيوىدرلاود_دل انيبامل عب ىأان .اعقد_هتفداوقو 09 ريالربتك نمريشوتأ

 ئ وه باتا ةئان ار سا الصوبرالثيدطافو وجر هيض وجزر رم اذا
 ا

 0000 ملل 0 ةهلتحوراذااحفا 0 طع دبر :

 نم هريسغالو فرسشل ماني س دل ىذلا كم لاو كس عطتناىأ برى ك متو

 لاق ةدوم لاخلا
 و سال ىدوم تاو مع دو امرع

 1 ١ دعابسم فنقن ىزملانيو 01 هش : ناك قل لك ىَقلا ةلاذف

 رملا ظ اذهَناسشال معنبا ناك انهىتت زل ن|ليقو ريغلداشنالاو نار ءالازان ءةباكتإل اهدي سْنبالاق
 هنااليقدقو

 قومسسملا

 ىلا
 مّرَكلا

 ىلع
3
 

 (نن)

 ضناوزلا

 عضاوم

 لاق
 نإ

 هديب

ْ 

 معزو



 ١ (اجث) 2 ءاملاو واولافرخ  ىازلال سف

 ه9

 بدال هيناهاوح 23 ا 03 ولا لو ىذكا ىبمَس

000 

 00 ناهد اوريسسلا, نم ةفتتعب ورضا لباريس نمِسْرَضِف لاو

 ةسود

 الا زن سوهو دوت كنمياذأناو نالف اءيسص لاك 00

 20 رثافتاغمز ا د# ا مدراذإا يأ ن كك

 لاق هقاسي زيئثلا فرو

 و «* يع ةهر 95ه م مث ع مد مسه 7 2-7

 مقرلا كل كزتام 0 03 اهناريكش ا ذأ اراهدعلا# ١"

 ىأ انو أملك 2 تلق مك لاف هر دال رمي وهي ت ا ثيدحىفو
 25 ة و7

 جز لماذا كلا نال مير هيفلاقيو هتينذادل .رذأةىنلا تي ذأ مهلوق نسف أوم

 تيمكلالاق لحلو كلاَدّرو هناكم نءَليذاو

 هد وف زر هسد ر+ وروسلم سومو

 نتارم# ماله 3 مكتوم م الًالوهمنادمعأ

200 

 هانركم ادا ريتال 5 نأ ايا كانو نمل عاذا ةيهاذال ةرامو مهلا ب ل

 يل ضاا ونبل ًاولاق كارعالا يان ءهذهريكت هع فأزتو
 ةهومو < 0 2ك

 اونو وداع 3 ةيدينق هماذام ىلا ان

 ا قوقتحعل نا 5 :-ازئالصأى ورح

 قوفهلوقو تاعمدقك نال هيض راو هنيدي رالف هنع كش ىأ اريكت هذع فرت الاه

 بؤ ةرلاك هود دق يقيم ماضي الا 3 هريغف يلا ىلعدارأ عفت ةرملا ناكملا مرارا
 همس ال سو <

 ةمْأ هو هيرب لاقبو اشنلاوهو آلان ازتلاندارأ 5 ايئاَرأة يشم اَرئاَذ #

 ولاا (اجذإ) ميظعلا الا رشلاوه واق ادع وافازآلا نمت لاقي و ةنسكأ
 م هر عضد ا مودم ةوس

 ةشدلاو هتبابجرسيتوهماّر وا ايو مات ساو توا

 66 ٌو هفوثى أوربا كراك ى ثلا قد

 6-20 00000 59ه

 هسحدز اولولارهسحر »# هسحادةرجع ىذ ب حاصو
 2 م

 هه

 ووسو

 توقباهتطادىأايجّرو حإأ تيرا و ليلقي تعف ادىأءاسزإ“ "ثلاث لاش و

 5و 98و س

 نال 2 ايدل قرض تالا يسع ًانوقيتازخو نوماس ار اروع 00 ىرهزالال اق ليلق
 يو

 قذر هتطقد اذا ئشلا تبحر لاقي و هكر تقل ليلقب غلبتتى أها مجَررنحو

 يه

 ايانبلع 5 ]وق

 هدر ا وريط| ث مهم مط و

 هرسظناف استر ىنائاضلا
 ىىععم ةهأ

 تطيضاذكمملا ىل اهل وق

 ”رلمكتلاو بيدهتلا فىفاوقلا
 هطبضانل عقوو حاصعلاو

 ناسللا نمغضاومةدعىف
 انهامىف ال2 ل_.دءاللاعمت
 ها هتءاور ررحورظتاف

 (يسحوشلا يروا سو

 طمسضو لصالا قاذكش

 هررحو طيضلا اًذمببددهتلا

 ها



 حلاامهلوحام ىمه-يو هلوق
 اهم نو لنللا ةراسمع

 نم امييلاوحام عم امهومت
 سيف ويتكأ ف ١ اوزلارامنالا

 ”(فل) ءابلاو اولافزخ ٠ ىازلا لذ 0

 سمس و وس مدس م -- © ءاماه ل

 /ىفالار حت الود سال اة ىتلا ةرفحلادارأاغ!ل.قودادضالا نم ى هرلاقءاملااهواعيال !رلا

 | رقت ودلال جلاب يحي زلاو مكمل بلاهغليرالا ٍضرالا نملاعناكم
 زم واهيفىوشية رفح لاو دئاصلا|هيفرتتسية رجة بس ٌرلادديسنا اهيفداطصقبئذال

 لاف اهيفهحر اريغوومعللا كو

 هنسسارَح ىسأر اكو «. هش رامدعت ىدارحراط

 لاق اهاب رواها دقو دسالار فتة رشسوأ ربة لاو

 اديطصافدسر قرد « اديكدكىذلاسصآلاوَناكَف ْ

 ةتلعلاهو اهديك اهيفينَربو

 بيكو مهلة لجد « اهءاروواهل ىطرالاى نبي

 تيمسليقو ليسملا نعاهعافتالة زدسالاة د زثيعم ارقلا اكو. ا لم

 جحامز طلالاق ةيسوتدب كلا و لاءعضوىفاهنو رف 2 اوناك مهتال كلذ

 دسالاة د ءادبصلا كبك + مكدعوم لابجآلاول مدل وطن

 نعوم يدطا فد فتم عضم الا كلذ لمفتال لفل ندرس اعل لاو

 ىأ اذهوىلا مهانرام بلوق نهدي هيج لامي ةئاببن الا نب الاف رويقلا لام

 2 ل

 نت لاقنإ مش م نعدن ولافان نغلؤشل ١ قانادسللا هل اوقددضعي هولا دلي الود ٍ اح 1

 مادا نزع لك دنأ هج وهللاءرك يال دوبشلاتا ظ نع

 دسالا مهلا هيف متعب رأاوعقَوم عنارب ثلاثلا وثلاث ىناثل اقلعتورخ "ارق اَعتق ل براهنفىَو وه

 عج ارللو اهفسنثلاثللو اهعابرآ ةث الث ىناثللو اهعيرل والا ناخب رءلاقفا واق

 اهسأر يس وديصلاود الردم زا 0 0 ىلا ريا فةيدلا

 تارا ةيحانبنار مننا لاو هجولا اذ هريغبا ريف لاو دقوا افهتاهتيام

 نابا الا اولانتفءامل ااوفذن-اسعرو لاو: لانا نالانما وأو حام موتا ارا ةلفاس ف لسيق و

 ىلءديدشتلا لقثتساو ل وه ىلع ريسلا طاش 7 "رسل ليا زانىزاببلا ىفاولاهكُّبارلا و

 ةسس نيروظنملاه امان اوبسلا نبل ليقو واوا

للالثمب رجب ما كنك لعل
لتبال د1 ارواب أمقان سما

 ' | هوت عجزا قا

 يفلان نأ هك لءأهتلاودن "كلارا ى هوة 9 نمتابم مج ىهليقو م هاعدام

 ىلإ فنا 0 0 او حي نا و



 7 :(ىذ) ١ ءاملاو واخ * بوب

 لد هدالب نحلة بارو تآايلا ناب تلقفتآ ايلات تدساو تق

 ركمروه<فرح .وهوءاجع فرحا رلاو ب ساسقرهغىلءئزاز هبلاسسنلا سرافدالب نمل

 : هلوقامأو قالا ادئازالوالدءالالصأ نوكي

 ليلهتاعارلاوىازلاو هب لوصومفا فاما ذك

 اذهل ناكوءا درا ارسكشي الكل ذهنك لف ةدودمعا ارلاودارأامناف

 لافاهلمتءارتسرو نيتزمهلانمىلوالاتفذح نارا تقفتاالف ليلتي رلاوىارلاو

 تيلقناام مكحىفاهذعنةزمهلاو واو نعةبلقنماهتاوخ ا وءارلا فلل امتد ىلعوأامأو هدنسؤا
 ووعس كابل نم

 لاق تروحوتد دوطوتد وشب ان متسارعالا ةعْدَصلاَو ::لمكتلادعبٌةملكلانوكنتل"اينع

 تنأوتسج ماذا ءانو ءابو ءان ىقفلالا ىهءارلا ففلالا نأ انلعدقانسلأ هلت اف جنا

 ةيمسالا ىلا تاق, لاق 0 وا ءأنع نمةيلقنمري_غفلالا كان نال وق:

 550 اذااننأ ىرتالأ فَّرَصّتلا وبالقنالا نمءاسمسالا لدي ىذلا مك اههلخد
 مة سوو

 برعنال هن ىمعسن أل بق هنأ لعناثك ناوءانممال وهو ب ارعال اهل ديامزيح ف راصدق هنالهام .رعأ

 اني كلذكق.بلاوهنمراسام كج ميلعَّيضفتأ نمكانانُشذ رمان و ضامل هفدنال

 اندزاذااهيلع ىضقننأن مهامهف ورح تمادامةبلقنمريغ امث ان ان ار فلأن اباكعانعمم

 اذا ءايلا نعةبلةنمةزمهلا نأو واو نعةملقنم نأ "الااهخأب ةدي زملا كلان مهم ى رشااقا هلع

 توزوحالمملأ لد_:ءدكؤي ولا“ هوحواذهباهملع ىضَقَت تلا ةيعمالاوكح ىقاثراس

 ءاهىلاترطتو ةنسحءارمزهتلقاذاف ةاحستمترودةمتماداماهو واش اسانثانت ام ار

 نعى "اللا لاك لعَفهناءاشوءاموءادفلوقنأك لحم هنزولوقتف كلذ ل نأزاج ةقوقشم

 ةحلاصفرحأ كلذ نمءاجدق لاقذماللاونيعلا لالعا ةملكلا ىلع عمت س اجلا قرضاح ضعي

 ةرازمع نب سقلاك ناكشيادو ايلعالر تداهسإ طوق
 ىلع ا ل

 عماودلا نوعا كن ئثحملا 5 ةيارفاك أت اوسنولاجر

 معأدقناو

 5 را 8 0 د ركل اذاىأريلارعالا نبا (ىأن) ٍ (ىا زلا لصف )

 بعدل ضر علال بتكسسو يزال عَن شاش» ءاملااهوا_هدال

 وو ©" سدس ود 6 8 ترس

 لبقافاذه داك كا اذاف نيا مزح ارواجو كل ليسا عاب دقندعيامأ رصوحامل



 ا ها و ادعفع - ٠و 8 1 ناضل
 01 ريل سبا ويس بعنمود دالة هز نكن ل دقأ لعفا ىور اتوكولاف

- 
 ري سل 5 59 5 59

 . || لعورك ذلاوزنع الل لاقيو لبجلا سوي ىهوةب ورأرك ذللو ةيورآىث:الل لاقي ديزوا لاف

 أ ىورألا لاق افتر ميحوهو ىوزأ ادخل ثيدحا فورقبلان . مالءاشلا نموهونيعلارسكد

 || اع سا اوس « د:

 ارك دهنانوع ثيدحهنمو لبا مَع قولي الاى مو ىوارأ ىلا لععمجوةبوراللةرثك| عجب
 ْ ١ | ىورلا نال نيتشقانن م نينلك 0 ا م اكتالحر

 ا 0 ةرم 2-0-0

 اعبل هبكو ماعتاوىورألان يب عمشال ثلا فو ىايشلا نكسيماعتلاو لاا تمس كسن

 50 لوعولا نم ىثنالاهن ودالا ىرهوملا للا سأر نمت و الا لقسم

 8 || ا اورسكواهدعي ىلا فاهومندأو ءايتيناةلاواولااوبلقممنأالا لالا اوُنأ موتر 1 تيعم

 ةغلانلالأه َهْننو :ومىورالاوءايلا ل.ل ىلوالا
 هر ة 0

 دمصصلا باضهلا ىو هنأ #4 همالك عيطتساوا» دول ماكي

 فقدزرغلالافو
 0116 هس صر مموسا د

 رعذلا نمد باضهلا ىورأ د ننكسىدلا نولسىلاو

 د.سللاق اوال لحنا ترد ايا ةأىما مساىورأو

 اهمالس ولا نمد #2 اهعنركَرعتأ ا ٌفاَدَ

 ىلأن عدن وببس ىحو زمول ااهلصأ ا وتانارعجا وبرعلااهزم,ّتال ملاعب مزلا (

 ٠ اهزم مام ماللازمهفت ةدئازلافلالاءزيعلانمالدب تناك ناو ارنا ًاهبشزمهلانةءارباطللا

 وه 6 س

 ةبارلاىطعأس بخ ثيدح فو بلعت نعابتيفك اهتلعاهتس روان باتو ضي ةدلارادهب

 3 3 رلاتمأرأ وهديسؤبا ات دكر ىأديا رلا تدير لاقي عل اانههدي ارل اهلوسرومنادمحت : الر ادع
 ايل ) 0 3 ا 8 5م

 و تًارلاقي بيذهتلا ادي تك داس اان لع بط ورملاعبلا ىنايعللا 0 نءامتزكر

 9وم

 قو 9 الا مالغلاقنع عضو ىتاًيارلاو ناتفلاسعوا برأ لوي مهضمو ابكر كيا

 ّ ةردتس قيد رلاريثالا نبا لاف لدن موسعا ولعجيضرالا ف قلاب ارّنيدلا ثيدحلا

 طلقات و 3 رئادل رك قب الاد ءلافدداتق ثددحمتمو هنن قلما ادد ىلع

 ءار ونبءا.فيلأن نمامهولاق قدها افرع لاذ ارلائالذك ومالغآلاتايابنمشب ارلا ثءالا
 ل 8 ب م ووهما هدو هر

 معو هي رديدشتلاوهي "راف يفضتلا الاوت رت ديرواب رتبي لعنااو يبقي راابغصتو

 ىرص



 به 0 يورو“. ١ طيلاد ةالا لولا او ها رات
 578 تاه . 0 8 2 ْ 00 5

 ىنعءالالاف ءاملاةريثك دير نيعو سلا لثمعقولا ةديد ثرطَقلا ةمظع ةياصتنىورلاو

 مع -2 س 9و 4و هود ا مسو 3 :

 ل ريدي # هزيل نسايم

 وهو حامرطلا تدب فدي ةيرامأى رباك نوور بأن مىأ كأني ن معرب اىحو

 نح اولا نولي تيارات * هي اعدل اروقك

 1 م كا دق دو لثمهيزو هفصأو لا 7 روبام ىهفلاك

 ءاسنخلا تلاه رش
 وع عهو #6 7 7ءس

 راللا بصعالوءا 2 ا اهعقسال ةنعطلا نر ءطد

 ثالثو لوُولانممنالا ىايعللا نعرسكلا ةنورالاو ةيوزألاو نطنةيوروثيو عضوماندو
 هديسنبا لاق سايقربغ ىلع لعد أى ءىوألا ىهفترثك اذاف ةرشعل ىلا ليعافأ ىلع ىوارأ

 ناو ىذلاولاق لوا و ورا توكلا لمذا أ صا لا نألا سابعلاوأبهذو
 نع

 ُط 6 ًارسك:ىوازأ انا ىدنع ميمسلاو لاف هغللا له ل اوقريثكلا ىورأو ددا_علاىندالىوارأ

 دشناو ةعاجلامعءالاذ 1 نمىسر هريظنتو عمل م ىوز اوريجارأوةسحوجيراك | 1 الا الا 1 م مزا م اما امو 5 آلا كحارأ -

 ديزل أن ع
 - ههمق هد ءهع : او

 صئاضملا معالي تراك دو 37 ةصيدوُك لامع

 نآأهل نبأ ن نهىلعىلالح املاك ورأ باف ديردنبا قع ن سلا ند خام درك دىحنالاق

 رهاظااذخالا ىلا ملا و وع ا وى :ودتل ابان من روكسفءاءنوكت نأ 1 هودأم .ووأ وماللا

 نوك نأ ل ->امنوننخنّونتالو نون” ىورأىربْ بالاك باوضااهنأىه.لوقلاوهولاك
 100 هى 52

 لو وراتوكي لوقلااذنسم قعر ةءع قلم ىلدأ ل ثم ىك-هقنوكبنأو تاز لئمالعأ

 هماعف 1

 وبحا وديع نمل هنزو تاجاذاىوزأريخصتو يمان لوقا لعد

 تانيا 0 نع اصوقنمنوكيناعنأ لا ألات نمو ودم لاق نمىل-عىرأو

 قعئاهز نوف نوني نوف ىورأامأو ني ونقل نوكنو امن ركل هتف قس اع

 . .٠ و ءو< «©#هةع ه2

 اذاةي ور يغصتامأو يرأاهريغصتف ىل ل ليلا ير ليطجللا و ان رأاهزيغصتو

 51 ب 04 و ه-و

 عي هيزدو ديس لاك نم ىلءةيرأ و ليي دوا زوي لاق نفل 5 كر عج

 ةملكل امالةعبارلاوةلو هذواوةئلانلالءفا نيمةيئثلاووغصتلا اىلوالاء ايلاف سيرا هلصأو

 ةددثملاءا ءأاتفذخو" للعقاب زوو ير هريغصت يلف : درألءجنمو نيتنثااهمتقدخ

 اعبتلصالابا ذك أر بةب هلوق
 قاعاصلال اق ىر_هوعلا

 هدروأدقو اهم ةءاوزلاو

 ةعصأ | ىلعأرب ىف ىرهوملا
 هءععمدرتك ما

 لصالا ىف طبض ممكحلا هلوق

 ترجف مل ةف سرع اعلاو
 "رلمكلتلا ىف طءضو ىرتاك
 مسا غيسصي ىأ ميا ارسكب

 اذا مك لاش لعاشلا

 هاطغ همكو ماكلا حب رخآ

 يدعم و رك ها

 مدقتو ءارلارسكية ب رهلوق

 0 هطبض ندشةذامىفانل

 هما ا.:دامباوصلاو ءارلا

 ىينعم

 اذهيوهزملاة بو رونيوهلوق

 حرشو لدالا ىف طمضخلا

 انهلصالاءاذك ملا هلوق

 لان او ديم ع ىف مك او

 هلسعلو فل ماللا دعي

 6 ةيفانلاالبن ولو ال

 '  هيتكىءملاوثزولاهمضتقب
 مفعم



 ءاملاو واولا قرح ءارلا لصف

 و <95 07 ومس ه-

 مذلانمةكرابمتناك 5 ف د وساع انلرتمتاهه
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 هلوق نيومايدلا واوو
 9ة5 ع < وهم

 مايه هنأ َتِيَغلا تق * حوأط ىذب مايا ناك

 ظ ايي ىلاءاهلا كلذكو رسوم .وُام_هلنقام كلَب -تاذاراهشالاو ثدنأنلا ىءاهالإو
 هريسغلوأ ناك فرصلل ماكل ارخ رخآقحاللانيوننلاكلذكو : هلو ههف 3و هع 1 همرا وحن ةكرملا

 رخ الا لوقو « نياتعلاولذاع مولا ىلقأ »* يقر ذئموو نانو هَصو اديروحخ
 2 د هل

 ْ رخ'الالوقو نك اس ءوأ كلعاتبأا *رخ ”الالافو يح وىورأآتن اد د“

 ه -9 5و سوس

 5 ْنَديعاكهَقاوَناطيثلادسبعثألو ىشعالا لوقو *نكعت ب لاملهاجلا بسك *

 هدو 0 -

 1 ِكلذكو »* سفح كر صفح جاردق # و تانونل اهذهنملديتىلاتافلالا ذكو

 فقولا ففئاالا هموقاهلدبب ىتلاةزمهلا كلذك و د“ انإككلاملهاخلا همسك *رخ "الالوق

 وفريمضلا قيلت ىتلاواولاوءايلاوفلالا كلذكو أ 3 ريكا يرو ألا كدتعو الر تروق

 : 3 و 01 ل ب رهز امو تنرموو ومال غانبهو وني ضو بتر صوابتبأ ار
 قئيورلاو برغلا نمهعمسلو ميش روزا بسب سب الاوت ادكستإور

 ١ ليز ةفلمال افىقتوتأورفةفارمالا فتي ورو ل ةالورط و 0 ”نأسهالا

 قو ةزوموميضو-ممالك ترب مالا ركل دزم الوز ميركشتو سو

 هسفنفناسنالا ىقرباموهو ةيوز عجب ىش هريئالانب الاقتبذكلاااوراباورا 0 اريسمقنادنعثددح
 , 5< ف مهبمسو ري سو

 ََ ياواد عم عل قو رمالافتاورلاقب زههلااواص ًاوركشي ورورب ىأ ل عفل اولوقلانم

 مها يراك وأب ذكلا نوور هزل ودعم ليقو ةغلايمللءاهلا اوةباو نلاونكلا لعبرلا

 هلئمةراصوليقانلو قحاب ااَعوُملَكش أوم وهن + ور نالفدنعانل لاقيدسع :ولأ يدفن لاو همك
| 

 ةليقَلاةلورلاَو ئنلا نمةيقبلا هو ةّيلتلا لش يقب أدير هنمتيقبديزو أ لافولاق

 0 لا ةيبطلا عب راو ليلا عوق ىذلا كوالا هوو نيدلا نم

 ايرلاةاسطااهناةأزملل لاقيو ماظعلا ةيلاعلا لابملا تارغكلا « تاركا نماهابر علطت

 7 لفعل ربت ءاجابشلا ميس 52 وهتخن أر بيطاث لك دو 000 اذا

 ةيراج فسي اشللا لانو
 موددموس كرز ةدناك عضم

 ةيلاص ملفالاهر وشد ./ اندم امون

 يورلاو



 < < (ىؤر) 7 . هءايلاو واولا فرح دب ءارلا لصق 27

 ادئاصقنلا ل ىواًراَسْنعلا 3 لغاش ل غلاوَّنادعم فتاك اع
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 ارعشان الفن الفىورلاقو ةياوزلاهتفص ةغلابمللءاهلاو هّنياو رترثك اذا كلذك د ةيوارو

 ءاملافواران ًةياورر «شلاوشي دنا كرو هول الاق هنعّد وزال قه اوراذ

 دشنأل اوةتواضرأ أه هداه اور ىلعمتلج ىأكي اررعشلا هني ور روةاورموق نمرعشلاو

 رطتم ى أم ذلانءاوردا ل برو اهراهلتساىأ ااه اوربهىمأتنالإاهورا لال اذهاتدصقلا

 نءالاق . نحال دلاومضلا واهلا كرم او ذ الجرب اياذا ”هليقثيدحىفو

 مه 0

 رظنملاوىآرملا نمنوكي دقولاقءاو ةرالاوىرلا نمو*لاو واولاو"ارلا ف ىبومولأ هرك ذرثالا

 رعاشلالاه ةيفاقلا ف كورلا دةزمولاو"ارلاقنوكي
 تت مس و َس د ه--2 هو م وستد

 ىرملا ىوتكت ابوسم ٠ ىررلار ربو #2 ئدوْاونأن هاد دقو

 فم زل وةديصقلا هيلع ىئذلاف 1 و لا شفخالال اق دحا 2 و رىلعنان دمصقلاة بو

 رعاشلالوقوحضدحاو عضومىفاهنمتدب لك

 ماضل رسلان حا 3 هقيَدَصلر رمل لاملقاذا

 57 ورلاف 2 ونشمر هاذه هاوقللمأتملا لاك ثبلك ىمزالودو و را رح نيعلاف لاق

 ىنذعالا لوقن أ ىرتالأ

 اهلاديلوش اه ةبلغىسغ' + اهلا ودع تل

 فاالاوءاهلاو مالا مث ماللا لبق فتاالا ىه وعضاوملا فلتر غمزاو ف رحأ ةعبرأ ه«بفدحت

 فنك ادرحماذككشفخالا لوقبى ورااةف :رعم ف ىدتبملاذ تأ اذا ىرعسش تيلف لاق دعبامف

 نكي قاولاواولاو ءانيلاو ف الاالابو رن وكسحبت مهلا فورس عبجبو شفخالا لاق هلوشي

 لعبا هنأ كلذ و ديدتلا فة ماضي ًاهيفقالطالل نكم قاوالأ هلوق ن--نبا لاق قالطالا

 هي رعت نغءاداهتفرعم نغتساد قف ىورئاوهاهلبقامنأ" معاذا قالطالل واولاوءاملاوفللالا نأ

 52 ةرعاذاق فرعمل ديد عضوما ب هنال يوي :رعانهههستق ةرعمد_علق لورخ [ىشن 100

 فرح ىفلاقام وع نكل ولاق دعبامف سمن ىذلا اف قالطاللوهامن هد عبامتأ د

 ضعيف ماكلارخا وأىف دئاوزلاواولاوءابلا وفاالاالاابو رتوكن مكمل 000 عيجن أى ورلا

 هلوقنم ركل فلو لوصالا »ان ملكا سنى تاني سغلاوحالا

 هاوقنمخاألبو + اعالج داي



 ءايلاو ؤاولا فرخ « ءارلالصف 33

 سوح 2 ع 7 ع 3 9 0 2

 ٠ اهخرفو ةاطقرك ذد 7000 لفةدشىف ظاغوما وق
 8 و سمس وول ) دوس دوم 20 «#ث- هو ٍ

 2 دي اه سهل هرهصت 5 فمةصققلأ ق اىورت

 سشرفو. ةانشمنعساذ ارهظلا نر, شرف رقودن نان وارلا ىلع قس ءانعىوردقلا د ه قمشانعمكوُر 27

 دشنأو كلذكناك اذءاما امام مماوقلاَ 00 اذاى رشلاَ : امظ

 لا رسولا دعت يل نيف رار كر 35 ةضاخمءامظميلاعأ"اوز *
20 

- 7 

 انانأ اي ,زعلا لب زنتلا فو لولا و شعل ودهلار ارث فالحل وةمعلا ناكل نسح

 تاتاعممنالتيأ ارن مديح ه-ووهولاف مو شاهر شيتن ب .دملال هأءار ذاآلاق رو

 لاق كلذوحنو زمهلاذاتد : ورىلا ىرلا,بهذهنأمهضعدركذو رح : والا ةازوم بهم

 نهي يعنلا ناك ةمخّنلا نمور م مه راكم مهدحأ ناريسقت هلفزم هيب أرق ن محلا
 رمسكلاباورا وهن !ليقو هلق .ويرافابر ليا ىورو تد د أر نم هزمولا ”ارت لعن روكي مويذ

 الغاء و رلاةفينح ونأ لاق و ريسعبلا ىلع عاملا وللا بد شيدقو ا نملحملاو

 رعاشاىرينبادشنأو ةبو وألا عجباوتبسيلا

 هس ىصولالو ىبصوأ لانه 7 .درالموضعيوكدسو 51 ياك مْوَقلاماذات

 باوصلاوزمهلابة باور فءاجاذككرالا نبا لاك اهتأوردقدق رخا ملعةوادإ موشي دل او

 الأ ءاوز راميلعتددم اذاواولام ن2 :رسعبلا ترو ر لأب اهلعاتطر واهب اهتددش ىأ ًاره_هريسغل

 نع طقسيإالثلاو رلام دش لج لا ىلعكور ور 0 أ ًوايرميلعك وردقوماوق تطلع لي اىوي ورا أو

 زحارلا لاق مونلانمريعبلا

 ددشتُصلا نكملا ىذ لع ىوُزأ #* ىديو قاسم ةقدو »* ىددكْن مدا ام لع نإ

 اذافربسوهودودماوزلا انواع السر قك عمذبخ ًانناك هنأ هنعهتنا ىذررع نع ىورو

 هيرشي ىذلا لو اءاوزلا دعو أ لاق ةبورألاو لمعلا كلي قص اههتابة شيد ىلاتءاج

 ليطاامأو كات ةيبارعلا ىلع هيكوربىذلا ليكلاءا و لا ر وصنموتأ لاق ناريعبلا

 يعلا ٌىوَر ورلاو قاسلاىو ورا ارعالا نبا نا ارقلاو ن درَهلا روفناربسعبلا نفيا

 ةشئاعثيدحىفو هاورتودي اورهيورب زرختلاو يدل كرو لقعلاونّدبلا يملا وكلا

 وارل جرو ةاناىفاوردقوربل 10 هنأ ن لل ال هس حرهشاو وز رتل امن ًاامنعمتلا ىضر

 1 21 قدزرفلالافو



 516 (فود) 0 ايلا داولا فرح « ءارلالضف

 لاه ءاورلاا هلع َتْدَماذاواران نار كوزأةبوا ٌرلا لعتس وراقي ناار تمكعاذا

 هعجبو ىورملا لاقي هور عمججو ديال صير يامي هو برع فدشنأو

 ثيدحلاىو موه رعايا تيةعانسص هلة نوار اتتسسالا ناك اذا او لجو ىوارم

 اهتدحاوءاملل ل ماوتخا لي الأ ن نماياوزلا دالبلاءاورباصسسلا ىهت ماللاوتالصلا هسيلعهأ
 شير اوروعاذافرذبتي دنحقو سكاي تيعسبو اهباهيس شفة يدار .

 دف رموش ولا ميول ا ودق اورو موقلا ىو يلع نوب واكى البا كأ

 مس وم

هيءامالو يملا نوم وءاملانمهسسفَتو ور ا انال هب ىعمة خلا ىذنمنماشلاوهو
 ا

 ُط . ولا مد اج ناكرعنباثددح فو نإ ومع ون وسي ىأ املانمم يدش دزتيف

 وو

 تورو ملا نووابأ نمعأ مكتبي نملاقب لامن ىله' 0 نطو ,ورو

 ةلوقو هيلع سمعت مسا ب رريعتملا ىلع
 وود 2غءهرو

 لجلا» هركيذاانلاأ .٠ انلولمحاناو رانلو

 لاقي فارعالانبابيذ_مملا ءاملااناوركمهلعف تاددلا اهل نول دك نيذلا لاج رلاهب قعيامتا

 ىلا نعتايدلال مست ىذااَديسلا بَعد دار عجب ىو روصتمول لاق ااورلا موهقتلا ةداسل

 ىازانوتنسواووازاا5
 انيل نك تاعلشملاانمتك امو لققلاراوَر تيدا

 يق -

 ةعاشلاتاتلاَب اذا لوقباهلجسن نمل تامل تاددلا لعن َلماو للا اناوربدانأ

 دشنت تالا انوا نيذل او رلاوريغ تونسيين "اهلك نها اهولا

 متاح يربنبا

 الت ىذلااوكمتالوااورلاد زلال 0 راو لعن باز

 ةداسلا الق ىأ ناو نلاانأو اناو َرلااملَتَعف مهانيقأ مهيلعا زواج ورك ذوي نملجرلاف و

 ءاملامهلَتسقتسا اذام هب و رأموقلاتيوروب وقعبلاقوىرهوملا اناو آلا ىهو توسل اانكأو

 ا اك نيرمتلاغ ةماورسكلارءاملا نيعاور موقو

 0 فينا يع 7 0 رات
 0 و



 اذك حلاردصيناك اذاهلوق

 ردد الناك ا ذاول اول مالا

 فق و امنسلا هيضتق همسطتقد أ

 هع ةورتك قابلا و

 نزكسزج حان از ة زن
 حاصعلا ىف ءاهلاو ءاملا

 ةدامىانا عقوو ةيلاوكيتلااو

 ند يبأ و ماذ و ل |وب-

 نوكسو ءابلا خفي ناسللا
 ها رظناوءاهلا

 ىناذكهوهل_ةثالا هلو 5

 انهىكرهوذلاو لصالا

 ناالا ف عقوو ددر ةدامو

 ها لقثملا ددر ىف

 (ىوز)' ءايلاو واؤلافرح « ءارلالصف 4 ٠

 م و

 رعاشل ىربئادشنأو اب وجسم
 همك سا ري هد 2و

 جمر رطوءاور' ءاما د « لانه كتان
 سولو مو

 ا ا ءاورلا نفد رهتحاو وز 0 د->-قفو

 هدر مرد سي ناك اذا رسكلاب روصتمىورمامو ىرئيدراول هب ةىذلاٍبْدَعلا ليقوريثكلا

 نايا لاف اهؤام طق الوجتال ىلا هاملادادعأل ةصالا اذهنوكءالولاق ىر مغ نع
 م2

 ىدعتسلا
 ونوس ©#د ل - ندع ه2 8 هرم اع وعمق

 اد 5 هدلوح ىضتوماورمام « هل ا 5 ىلباا دان

 ننالاق قرت ةرازلا هنبخىتلا وهلا و ىورءامتاقف» ايلاهشتكومن هريضق» ا رلا تربك اذا
- 0 

 .-+ م ووسو

 ىلغتلاديدسن عيمجالافو 3 المو ىو ءاصصف 0 حاملا لوقددهاش ىرب

 سا ههمادهد * دع هدأ

 الدلا هجمت ماجا ىتاط #2 ىورءامىلا ىد ير فنصسم

 00 اا حملا ريثكلا ىَولاءاملاو 3 اولاقي رطلارفدصملا
 وه

 ريغبلاىهستوءاملا| يفةدازملاٌةيوارلاوهديسئبا مشل تبر نا ىسأر يورو ريثك

 دسالاف هئف هن رقل ريغ مسايبشلا ةيمست ىلعةيؤار

 2ثثوس سا هاد

 لسولا مه علا اناورك #4 مار

 ةنوا رلاو هامل نماهنلعانل اهلى لءانةر زن عفش هلاىأتب وا راادررام عدا ولا فرعا لاقي و

 ا ةيواراضبأ ىتسنملا لس رلاوعانملا هملع قتسي ىذااراسجلا وألغبلاواريعتلاوه

 ميلاوبأ لا لوالالالاوراعتسالا عزاب اذار دارا

 همهم ©#ةس

 لالا دازملاااورلا دم 03 لشحلا ىذمتدرلاّن منع

 , بلاطبلأل وقد ةريعبلاةيوارلادهاش ىربْنب| لاق
2 00 0 5 

 ينور ةدازليوارلا دهاش ورعبلةيوار مجاور
 هو دك

 7 ا راب فطوألا لدتاك 5 يا

 ف ةيوارتيمسةدازكا ى ةاغا (ءاملا يف نوكيىذلاءاولا وكاق 35 هداك و درأ ىلهأ قماش ورلاَعو

 مكمان دنازولل يزل تي تيكس بايو ا هلم<ىذلاريسبلاناكمل
 و معو

 1 هوارلا ىلعهيكور ريئذلا لبا« رلاةريسغلاقو املا وورتنبأن هىأمكتبرنيأنملاقيو

 د

 ادا



 يب 5# ١ (نسنز . دياز نالاقع ٠ رس
 ىشعالا لاك“ ادأ» او يهارماهموهو تر لئمبوقعب اكس مَ ذيارشلاو

 اوأبتنإ و وأذا وتايألا »ع ةيازر داهمت وقيضتسيال

2-6 
 دلباهرلاو حتا دقو لصون يرجي نمبر رجلا نع ةنهارىوريو

 جدمنم بل ا طزرو ئواهراهيلا ةبسننل او فاس رود .ةربز اب

 هقمااذاةاهارو هزئاطاذاهاراهىلار عألان با ارهت_جحرتفنذهتلا ى ىوأهر يلاقي بسنلاو
| 

 ةزعرشكل اق 1 يدالب ل نمعضو مةواوزفنالا لتعم فهديس نبا لاق (ىه»)

 لواطتملا ىدلاوىلايألا انت * ةواورقرمب تان و

 ىّوبراو ريو اص اضرل باص كرو كل ند كلاب اموري لم ؤلد

 ليللالو ًمانسنالىسلا ىو 0 1 ةريزغلاةقانلل لاقي وفاوز أ دقواضدأ“ 2 ءرلاسمالاو عملك

 لاق ءاورموقن .ءابرت أ ماو كايزلجرو ناسظعلاَدْضناررلاو همولبق لهل امردّشدارأف

 نكي ناو سابعلاو ثرداوحن ىلعةةصدنافءاسنا !ءامسأن ماتا هني /ىتارامأومدبستبا

 تي ورنمىور تاكل ةيلعلا نمديز وحن ىلءتناكولو ماللا نمالدزءانلا اوت ماللااهيف

 ىورشو ىومكو اولا ىلاتيلقءاراهفل ا وامسا تناكاذا ىلع ال واوءايلا تيل ايوراهلصأناكو
 انا هن ديودي وس مالك |اذههديسبالاق ان ب .وانسصك اهيقءابل !تحةفصتناكن او

 امسا تناك اذا لع ءايلا نولديباهناو ةفضامنالواوءانلا نمل دست لوا ةًرملا ىر هوما

 ةيقتلانموهاغناو ىَوَتو تير نموهامناوبوتلا اذه ىو كلوةكماللاعضوم/ايلاو

 تنكك نالىورتناكلاعما تناكولوانر واب رسما ما الات اهلض ,ىلعاهوكر تةف ص تناك ناو

 ملصلا أل وقو لصالا ىلع ىلع ن يع ىه ىلاوولائلرنتوماللاعضوماواو فلالا لدبت

 ىوروهديسنبا اورايرسشتب رشلاقيو ةغفصلا ىلعهسج رخاامتا ه اهاواهاو ما ارلاهاو 5
 هاذ هلم
 راس اورو بوم ىوروتدنلا

 و - 11 د ند لا

 5 وص ”اودرابحيووب رط
0 56 

 ١ ريطلا نملانأ هيلع

 م ا عهد :
 لاق وجون يطل 8

 قادت بير قدام حرتو 35 ىوزلا"املاومفراىرشت
 ت ت < ىو

0 

 ءاورلاءملاناهّروعأو »* 5900
 آت م بص

 دل وه جلا اهزلاوهلوق

 ها توقاءىفاك رصقلاو

 عبت مضلاب هروبي وارق
 قىذلاوىرهوملا فاؤملا
 رسظنا ءامسك سوماقلا
 هيينعم هتك هدحرش

 فب ىأ خلارك وربهلوق

 انه طقس: ةطمعلوءازلا
 ارووهو طظفل حمانلانم

 ذخؤياك« ارلارسكب ىعي

 ى-هيءارلارسكيى ااضنأ
 اًضيًأردهموردصم مساهنا

 سوماقلا نم ذوي اك

 يعم هأ



 6 (ه) 'هايلاو واولا فرح ه« ءارلالصن 1

 عافترااذهفاهنيعتةراقو مساانههدوُهَرتاكاندسمألا كو حاصصلا وانغ مَوكيذهتلا فو
 دحتاذةوهرلثمعستك انيصادارأف وذحلا تعنت اذ رسل مساةوقر هرب الاق

 نوكت نبدا ىذلا دهاشلا ق-ناكو لام ةكوشلاو السلا لاو لوعفمةظفاحُتو

 هنأاذهىيرذعولاق هنيعبئثمسانوكتالف ضرالانم عفته عضومّلك ىلع عت همضةوهرلا
 ثيدحلا ىف هلوق عفت :رملا وه رادهاشو ىعملا ىلعا دهام نوكمف هعافتر زالة شر لمحلا ىعسامنإ

 ةنوشح مهيفتأدارأو همام ليحانت و 1 مرقم عسل لاق نا نفلعَس و

8 

 نوكيريغص]ء هبوط رلاو وهلا لاق يي لس من اراه ةدارعوت

 أ ةمرلاوخلاف ىاسللانعىلالانابمعلا وروما عقاومى »مولابملا سور لعوضرالا نوتمف

 8 8و ءو عه ود

 ظ قلل سي رلا نم * رافت سأر ىلع قات
 نيآلا ىلا برة ١ راو هلا لسمثنا ضرألا" ترام وه اووف ؟رلال يعشن او ىمصالا

 نوكنالواتيط ناك اماه -و ضرالا لوهسىفالا نوكنالو ةثالثوأ ناع ارذءامسلاىف اهلوطو

 دشنأو ضررالانمعسأامأ» لاو وهردتساولا ةعفت منك امأءاه ال لابحلا ف

 فاول عومهلا فاناللا امر مبكرفدشراوُم أ أىلعْسعُس

 ناكمب ةمَقَعٍسِ ثأر عشف:وكرو ىرشهوملا ب دارسلا نمواكاَلكَي رك طا لاو

 هلوقوهبي وذ أ تدبىربنالاق فورعم
 وهم ه-

 ممتروبقا”ادسأكسنأ 0 روان: 5 وهرب يف سنا

 بد :ؤدصالهب ويس وفرة طوع وه رهديس نا لاق

 دشنأو ليج ةوهر بلعث لاقو *« ايوانثةوهرب ريقفسةناف
 20 هم لوو مله. سود وه

 جابت نماوهرنمدعتأ « حارسا وهارد عون
 أ وهزرلاو كسك يعرأو نسخ أ ىأذهزأ اسأاذاءي غوار انراوشب جرزببا ّ .بحاس

 رئاظوفرلاو تيذبتلا فو هب سدلو هبي ءاملاريط نموه لقو قركَلا لاقي ف ورعمرئاط

 هلوقب ةفرطدا رأءاياولاق هس اىفءاملادّوْزنب ىركلاريغرتاطوهلاقي وىرنالاق

 ةماق م امس هم ومو

 اربع نعدنالو ىعرباجانأ 95 "امري برك نأ
 5 - بيس م 0 1

 ارش دراوريطلا لاخءاملاّن هاد هتساقدوكرتاوهراودوسمه

 مث 5 ىنيللس ) ةرمو

 ماعطل اءهل تدهرأو هع كلانأيعرأو فارعالا نان ءدتكمأ و كلاذا ىقذأو

 بارشلاو



 35 (اهر)' .ءايلاو واولا فرح « ءارلازصف

 ناك هر ناك ول لع لاقو هاه ذخاو عارسلا للا ىهارملا اقف ىفارعالانباهريشف

 قرهزالا بسلا ىلءوأاهر ىلع هدنعىه سهاغاو سلا ىهرأ فرغيل هنأ ىلع لدباذهندوجأ

 5 سه هذ

 ىلارعالا نبا لاق و لاق ُكَردي)باطاذا و عمال كه رتكذلا ل بلغا نم هرملا ىاكعلا لاق

 ذسالاقو عارمسلا ليغناو ريطلا نموهرلا
1 2 

 و 8 دود موس

 يول 2000

 2 ا 1 د وم 7و 520

 و ىك ىلعحادق 35 امن "اك وهرل دارهم ٍ

 قرعاشلا لاق عبرا وكحب وله اريسلا ثوكيداد شالا نم نموه 5 عاتي

 اهيل 0 مس ع "كألاعرا وهرايطسزات ع را

 1 ونوم 4

 وه هرب ةيلخر نيياشر هرو ق رم لبق وقيقروفرئثو ّىف ةرىارسلا وه رباه :ريلارعالا نبا لاق و

 دانوادشنأو عراق تكا اوفر
 ومو سندس مم و

 اهلعز ريشا اراه 2م 20 1 اي ناقتي

 هقاداعسيا# خر عيل ىارعأرل و ىيدالا هيلجروب اانا ني اماهّرلاقب دو

 ةعووع هرب يدهم مموءالهب

 لعتالاسقب و نوكسف ىنموراد يمال َنماذهر انسنيوج ىأنمانسني ومر

 ا مود امو <

 ءاطعينالدشنأو ىفارعالا نبا نع ٌقيقروهربونو ددككر غباك اسك اوهراوهسكلذ

 ن2 3 ه١ دما م هيا

 هةناس و هر ىهوقلا نم صيق 0 دنمتر ىداوصولا للا

 ةهل ريو

 اطسومهرسأ اوهو س ألا يلو ىذااوهر قو قيقرو هدرا خو هاوس لكو فيووهم كوب و

 هديسنا دادضال |نموهوثاملااهيف عمّدصاضي ضلال ناكَلاةوهَرلادوْهرلاو

 ىلا سايعلاونأ لاك تضرادحتألاو عافترألااةوهرلاو
 توم ىدعو 16

 اًرارقلا كادت عاتلاناخ 03 ةوهرف ىلجر تيلد

 و 2 5 و 0 دوم و ه9 .7 هع

 اهب ولقناببلا عورنمع نزعت وهي اعم ضرملاءاسفلا لطت

 موثك نورك لاغو ضافتغاو رادحتاذهف

 ى2 س م 2 م د ةع ىو هر

 انيقياسلا اكو ةظفاحم 001 دعا د جوع مانت



 (اهر) ءايلاو واولافرح ه ءازلالشم 22د
 ءاهر اعضؤوم قداصىهرأو اضم ماعطلا هنافيضامادأىَع مرو 3 ركلاوهدوم رلا لك أ أىلع تع

 هيا بول انمادا عت وهز قدا قو َرلاو ملا ةعسا دوشررأب ا عسا أ

 مولا فد ع وااوهرلاو هلوحام عمبراو ضرالا نمْنآَمطااموُه 00

 ءانف هعمل ىف نأث يدحلا فو هيغوأولا فليست اساا فد وأطملااهيلا لمسس»
 وم 7 ع

 اهتمدتما امو هورا دلاءانفءانمتلا ىرب نبا لاق قرعملاو وشيالو الو ةقنمألو قيال
 ما مم

 : ٌءاَضْكدك امبرودنا ار ناعما رلاو نب ءوادلاَن بير طلا ٌةمَدمْلاَو اهنا اون نم

 ثيدحلاف ىعملاولاك مههايماهلا ليس وعلا سف نوكن ىلا وخاوهز لاو هيفءاتنال

 نوكيىتح عفش ةكراشملا هذيك ةسشاءالؤه نمدحا اوىالاكراشم نكي نم

 الءايثتالا هذه نمادحاونأو اهقوشح نمايشتألا هذهىتلا لانا وروُدلاوراَمَعلا نياكي رمش

 هيلع هلوفامأو ل طلاخا كي «رشالآلا ةششلا نوح وال الندا له لوقا ذهوتةمقش بج ول

 ظ وكيت زوجي مار لا ناف عاب الكوري و ,الاوهرالو رثبلائِمتءالمالسلا

 | هعمتجداررثالا نبا لاق ءانلاوهو عنو دأ» وآءاملا ل رجلا عم 5 اولا"املا

 مس اوهرلاو اد هينا هلضافالهيف فوه ذلاعضولا ساب ١ و

 2 رق هاوتسم إيش ل اعوو با لاَ َنمواَلكىوتملا ضرالا نيالا دار

 ةاهرالاو راش أ 5 اقر فرصإلانرَ * لاق ةريعلاون الاب هيدشماهر رلاو عساو

 لاق ماتَ اهزأ تلامأضادالبلاىأس لناَةنأللبقولاك ةقدنخ ى أن نع ناو

 القرص و اينو أ وهر ناليال واوءاعرألاو ءاهرلاةزمسهنأانيضقاسناو هديس:نبا

 - ضسوصض ه© سس مدع 7.

 ىاطقلا لاك قفرفايفَاْشَمْسَشَما اوهروهزت تهرو و

 ل

 لكشزاعألا لةرودصلاالو 3 ةلداَراعآلا الكاو ةرناشك

 ًاوهرليكناتءايلاقي ل مسلاربلاوهرلا ىرهوملا لبالاريسفدسع الع يم ورا

 ىهفرطملل تاس هباضمىأ أتأمهرت هيا هيت رصذادوعسم نأ ثد د>ىقهوقو ةعباتتمىأ

 هلؤقو ىلارعالان نا نعريسلا د ثوهرلاو لءفتلومدي رت

 عياوصلا ىهاركاو نمبر اوي « هباجأحابصلا ىادامداماذا

 هرمسبؤ



 6 (اهر) «املاو واولاف 1 ءارلال ضف

 سل مص يصدم هور «ىذ هم ت ”سوود' و ىعءو

 انايضاوه در هنعدتت همشملا 35 فحزب ررفربع ن1 ه1 ناف
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 لسبقو ةنكاسىأ اوهرلبالاول يللا تءاجو عيرسلانوكيو نك اسلا نوكردقاذهو لاف

 لسع ولأ تو ورطاةةمىأاذكر واذكل نيبامدحأ ووهر نمانلا لاب و ةعداتمو ةعباتتم

 ._وك 1 -

 نمىرتشا هنأ جدخ عفارشيدح فو مب هدم لهسريسو»لاق « اوهريشع « هلوقف

 اوقعديكت ١لوقي اوهرادعرع ”الاكآيت لافوامهدسح أ هبلا عدها

 دشنأو 20

 هم هد سو «ثةددععم ه-

 لك زاغألا لءرودصلاالو 5 ةلذاّراعألاالفاوهرنيشع

 ا

 ١ ده سد

 نيعين أ هغنم عام ادنعةدومسع تسل ىتلا ىهليقو روبل نم عنا ىو وو نأ راو
 رعاشلىربنادشنأو َنْلاةعساولا ىف لقو كلذ

 و هس هم وذ وولد سدت ةمممو

 نادقللاءارجسح رفا مون 5 وهرسو اها أت داود

 ردينيناقإ رب ,لاَدس دبل ىلع راتبا يتورع ىذعسلا للان ازنريغ ءوىلا رعالا ننال اق
 - مد < 30

 هَ دى و ساس
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 دنعهيدورو ءارقتنسحأ اوه سارتاسغقل لوسفيهتت :افاهفرعد م اوهتو ةرعفاه ب ىساهيناكو

 نمت عاتد اراخ كحدمأن أ ديرأ لاق ىعما لاذ رئامو تقف تنأن ماهل لاقف لحل

 تااق مغ مسالا اذهب تيه في رشها تدأرامهقئن لاهوهر رسلان نم مرك أب رعلا

 ”دوك ع

 ًالارْهاَهَح .ور زوا هاه ناكدقو ناكر زلاتنبشد يكخا ؟تلاك كلذ فيكولاق 0

 هلوقكلذو اوهراها مس

 نودس ه3 ين كع ع وص ه

 لاف كنأنيسعلا سأ 25 0 امدعيةدءلخالازدهتءكنأو

 جوعا( يدم د يودود هدفها

 هلجا لي ياام 5 امناعذ "ك اوهر مسكن 1

 لود وق 1 و دس و اديأاهانأ 1 وصال واهو مالت هس ىلءلعذ

 و ؛ءرس يعل همسي هو مدتس هو ه 6 دو

 5 رولافاه دعي وق ب تعأس .هب هلْ ةديلخ فيبر لزدقا
 3 دو .َ

 بوذكءاجهاوايلعٌتبذك نأ هقارفغتسملاودمشأو

 مجاب م29 بت مص لح

 اهتنةضفتملا عضاوملاىأ اجر .رةتاوهرمظأو ءاهسلا فسيدهجو هللا مرك ىلعثيدحف ةؤقو

 مادئهرأو قلل ة اولا ماجا ىهوماهّرارح ٌورتاذا لرلا هر ورعونأ ةوطر عج ىهو
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 هتراهفاوب تح ةر نم * هّنسلا ىذهاوردخ ديزل

 لاقو ءايلاب ىهىراننالا نبا لاق ويفراش لاقبو د ااا يفاويتحتنأنم « ىوربولاق

 1 ىراينالا نا وبرطقلاق و ءاسقنملاةا'سلاءاملابىل 1 ونوةاوهامتاو فيتوهدها زلارع وأ

 هيفنال اجلا مساقلاوبأْ لاق ريخال ابا وهى اجلا مساقلاوأ ودحاولاد_.عبيطااوبأو

 بيطلاوأدشنأو ىف :رئاتاشلا نمذوخ ا ممنعو اه يلعن امعأ ميو رمل

 نينخلاو فرَِباذامو 5 يركع فنيل فكنت

 قاعي هش رريغوأ دروأ رف اع *ِءعلادَبورو نععلاةفودحم ىهوُةتوربر لصأو لاق
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 ريال كاسكو البنك اذاءادخد ةفارزك اسبيصخمارُسَعو 1 ردا

 « 0ع

 ُلَمئالاَع داب يا ىاشلس عوز نما وهوا فر سفن لع ى ةراو وه ومرور

 ىنابعللا ران و ءار وجاس كر تال نك اسزكللاّش ىمدالا كدي ىلع اسىأاو ”ةّركلذ

 ءاهرالاو لاق نكي سدى كار لاقي ىمصالا ماس رامى أذلاذتيعرألم لاق

 ادا مال تكرم ةفاوعالا تمرااسلاتب و نكاساارطلاوهَرلاو ناكسالا

 ىلعاك اسىأليقوهنم لاقرب اوهررصلا راو زيزعلا ليزنستلافو نكسىأ

 رحل ىفاقي رطمهلب هرطافلافاجك ريسسفتلاقهيسكلذكو ف انها اوهر حاج .نلالاقو ٌدَنيه

 بقثملالاف 35

 ت9

 ديصألا دعا قاطشنسم * ال اوهر بلاطلا لدلك

 قل نيباوغر ناكر هلا قَقيرطاانال كمشَلفاكهْعَلوقي دع سو لأ ورة سلا لدا
 ارعالانيالاه هما ودعمييللاوهرتسلا فوشرلا نكلو شب سلفاك سلاف نءولاف رحلا

 ىلعى أ ىمومت هن نماكاساوهر ىرهزالا لاق تاقاطلانيباماعساولاف اوهررصلا كرئاو

 عدوبوللاقفنك اسماق رفماك هنأ كلذو رصلا تعن نماوهر له نأ هنمذوحأ ولاق كنه

 سل ىذل!لماوهو اًنمدىأ ورتب ناحل رصلا تنأربعا واك اسمؤاماماقر ملا

 اشيأوهَرلاو ايقنت رلال قو دضةكرخ ارثكلا اضيأوهرلاو نزخالولمرب

 عيريبلا
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 ةم ىو 6

 رجس مون ناك ام ثراف *» هده قع هلا ضاق ول

 رهو هيب وهملا 0 ردو »* اهلا قود 3

 وى هوم

 ربت الورسرلا قتال 5 فاو همنا ٌّع
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 راع هرشاسو مع | 5 0

 رانا و ا# ايايحشالا ىدأ
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 . وم ةمو

 1و 0 8 ملا

 صو دفا »* 0 تذل سا

 ا ماع واع مصل لاو صصاس 0 يل ةمممعم

 نسحأ لحوزءهننالوةءلمو دقن امدرب تدزودارأ «اهئامدربدتقتتدروف# هلوقولدمو

 لعش ىهىرثةرجافلا فمهلوقو َلَدَلااذه مسد لك 6 ا

 نءةبانكح كرب! [مهلوقو ىردوتلا ه 4 رايس مالا بلارلتلمادبعأورانم

 لارضملاق مثلا
 م سم تودمممعو تسوون © 32

 اًينعالوك ع عفادي * مكر داىرتنباناف
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 فئات دو 03 هلهأل تيدا ناصف نهاد

 ”مءو معاك

 رعاشلالوقىف ان 7 ننس فوأ وعجل لعو ألا ىرنأ
 موم هو 5 2 ءمهةم م«

 ىلرو فداوب<نمدلار ذل ماد ن الفنى لارعالا نبا * فئاهتاستلصقا رلاتيدح »*

 فرطااوٌتوَصلاهاَرلاو تونر اندوحولامالت ناكن او دارج اين لاجل 36

 روقم ه تن رئو6 و س ع رزه

 تاأسرمم لاق هس - نايس ةليئرو َت رطعأتونردسقو .ة من ير بو دوسلاث اد

 ىرذنملالافو ديزىبأ ةنعلاجتا لاما رالا وهفرعت لع رامبو ءابإ 1 نءىثان رلا

 ١ روصنموأ لاق امهتمادحاو طف لفامد سقت: نيذللا نيمنعملاءانرلاو راو يات

 تناك افيش و لسْسوف قئافرخلا ىرابثالانبالاق يمص دود توصلا ىععبانرلاو 5
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 لمالاىف لادلاو ميما
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 (ريشع عماتلا برعلاناسا - م )

 ميينض# ما ةباورلاررو



 يك لاقو ىروتسبب
 ها لا عضومءابلارسكب

 : ءايلاو واولا فرح ه؛ ءارلالصف

 اوقك هنيعب فرطلاوهمبلا نأ ىذا هل خلنا عواد نراارلا اهيفايم صرت

 تاير د ارو ءاتلازاهطاب اتا ْثردر ةةءاورقءاجدقو لعسفلا تت وي كاذاودير 3 ريس

 فرصيداو مسا كرو ىربزبالاق انرعم هيسس> ًاديردنبالاق مسا برو ناعضوم

 لمن الاف فرصدالو

 دوس 5 ع

 فاول ىلا ىد رن 5 كلمت قون نأمعا

 رماد لتنو 0 فرانوكس حرت ةماأ را (1)

 هيلا ريئذلا كما فو لاول يملا رودقم حفلا رلاو ريغ مانرأو اينار لع لاقي

 , رب رجلا ردها سدت نم

 اير ىرقيعلاوان 7 اعط ىوغلا نتن مناكدقو

 عموما راد ذ راع نلتتع كيرا قرا ىرهولب قار ورنا نم فانزأو
 ركشبملاق هيجي دامي دح ىلا وررىأةنالقورثالكو ىوهلا غور صِبلاوْفَقلا لْغَت

 ىأةعاطلاى لام 2 رين أهللا ىلا سأ لاك و ينوه ىأ هيد جلت رق ثالف ند ح فار ءالا

 ا رلاو ةينمأبحاصمأ امال رانا اهيلع 006 اوبك ىحانهلاو 2

 رحال اا نزووةنك اسبرشلا ىلع ا 1 و

 اب مو

 دو هد

 رمط فرطوةانونر س اك 5 5 ءانط أ كل اهنلع تدم

 مه "ع ع

 لرب نال هبانطأرك دمك ارك دف ولا و

 كور عمسدنا تار ءالانبا نعسايعلاونأ ىورو تان ةراهظحبو رجأنبار .ءشوفالاذابو ران
 هس موت دعس *و

 ءاودو تايد عروس كلا ىش لما ىأ 5 اهانه هامش 5 رجأنباتدب

 هرب دة ىلع لاح ل_هقوف قرطوفم هريسغلافو هذ اوعفمكلملاون ونلاف فخ تب كسا |نا

 اكلمانوك لابس ى أكل ماهبانط أ ةنوتَرس اكمماعتتي هريدقتو ٍلارعلااهلَسر أن ئمارد_ىم

 كاملا نمل دبا يانطأدب ردنا اقو س'اكلا ىلع ةدئاعاهلك دال اهبانطأ قءاهلاو

 َتنأوداملا مكرم هيلع تيم هضعب ىو رو كا ىلعةدئاءاذهىلعاهبانطأ ىفءاهلا نوكستف
 هموم

 1 تملا لبقو "كل ملا نعم ل عولمذ

 نا

 0 ةرانملانأل تاماذانالف ةزانجب في رلاقيريئالا نيالا اهنرالو هلق لاقذ تنام ىأا رانج

 : يجي 6 يحز منت ناس في عفو



  (كر)  تايلاو واولافرح .-ا راسن
 هوو لى ه- وو :٠ وع هماوع 2و

 لةثمدرو بايرفوج #2 هلىرةقيعلا قاشنأ

 0غ

 قطخالالاه هبٌسمارتودالملا هءتعرادقو ميرا ذاب ىلادلب نمموقلا »كرو

 هم و

 كردبال يح نمناطبغلا هتفاَر 0 هبال ازاهاذقنكلو

 هعادوع

 لاك ىرتنيارخ . اللوشن ا .ارعأ تععسو روصنموبأ لاق رئاشاذا لح راكرو ىإ ارعالاننا

 5 رة أرانالذ نالفىروكار ءالانبا ىو "هج أرني هاوقبدارأ اذكواذك لدي 1

 2 و ا هايعم همحاوزآ نوم ذلاو تاننمفهاد مرنيذلاو - :ءهتالوق هسنمو قدك

 لاق بيغلاباجررهلوق ل ثموهروص موب لاق برص ويغانظن اذا ريت الف كرو فُّذقلا

 ليطلا فص َلْدَقُط
 9-5 - وو رةض تا ع« م ه هسم

0 0 5 00 
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 هياراصوأ الذ اوأر رة مل 52-0

 دينو ىلا ارعالا نأ نعرمعلا فةدازلا تلا

 وذم س6 و صو * | سافر

 هرفاولا فىرلاا طخحو 2 انوا ريسصلاانلعو

 م هم 5 اع م ه4 . 5000

 لكو دازىرأوا ممر نيسجللا لعىرو دلي ىلا موقلاىربت أ رلا بلعث لاقو ايندلا ةرفاولا

 ب :ؤدبألوق و هيلع يراد *ىلعدازام

 و , د -و و ع 5 ةم دو ى« و ا

 اهزوذو ةنسقهنم سفالا قو 35 ه.غو بالا هامارتابف
 ا

 2 2ك < عد و ي” 22ش 2-0055

 رعشي دح فو لديلا ىنعو»ىنابعلا لاق انرلادملا,ءامرلاو متى ابشلاهامارتىركسا لاق

 قاسكلا لاك ءاّمرلامكملع فاس ىلا ءاهوناهدس اًديالا ةضفااببهذلاااوعمنال هنعهتلا ىذر
 م - 5 . -.

 نير لاش :لام ىلعةدابز وهل لوقا رلى نءعمدأب ازلاءامرلد ارادسع وب ألاف دملا ولا وه

 ةمزااهيلغتدزى انيستا تمثل تهد فر أل اقيم «يلعدازاذا منا ىلا ىلع

 ئطمتاطدشنأو ردصم امماف مزال كملع فاخأ !فامهضعيماورو

 , ”# ع6

 رشعلا ىلعاعارذ كتر أذ كب سَقلا ىو ا ا ناك ايطخرممأو

 ةازاذامسياعقزرأ هلاسلاشي و رأى أت الفى رأو ناتغات أ رأآ داو اهيلعداردقىأ

 9ودمد

 قاكرف امهادلاَتيَسرفاكتفافنان أَسعاىلَاك هال وسراءلاق ىاَدمل اىدعشي ددو



 ثا ءاملاو واولاف رح « ءارلا لصق ه4

 قوما ولم ىناهقةقبق ةقيقدلاسملا ل ؛هكارملاو ليعت نا لاق ثيدحلااذهىف هىربئذلا

 ا لاق قداح اتالدنصلاو هداه . ةام رعد ما لا ولاقاهأ

 ثيدحل اذان اه .رملاديعسسي وبلاك عبصضالا لكسزسا هلسأف و شد :هرميلعحذقأم راو

 : 2 لع و اهقبوايندلازارحلاىلا سلوي بس 9 ركل رلاا هبي تامهس

 ةاشلا يقطن نعام "اوم رم ةديسبا موسم ردم لصاوهوتو ورميبل | لشمتام ةرملا ىرهوملا

 قطان اهنع يةراقربلارهظنعلجلات يمر لاقي و ءاقأاذاهسبك "ارب سرغلا كرا لاقيو

 ملام مرو نزرْمصو نطدارأ ان رعامآلااهوسو هلوقهنموضرالا ىلا طقس
0007 

 2 < م- «ه

 لاَقأو ىريحلااوراص اسر مهني تن كو مرا رار سما اروهب امروايسر

 ةركتايرنز, فزت نيرا و ءاوسٌةعاباوتَدَح ولاني 2 ونيم 00

 | لاشو ةغلابملاهيدارتر مرد_هموثوا 3 نمىديصملا و كيج نوب رلا ةراجان مهن

 هتسقلأىأ ىدينمىشلاتيمرك ردوا اًضعورضعناومراذا اون ا وماهبسلابموقلا تارت

 اناس اضعأ نمل ذربغ دنقلا ًاوهديفهتنا كرو هاقلأءدبنمئشلا كر نأ ًاوهدي_ سنا ٍ ىَعراف
-- 

 ةغانلا لاق هيلعىد

 ش عناوكلا فواالا كلف هتلر #2 اهتودقي موتا أ ىدلادوعق

 ٌةيظعةباصم يهد 0 مظعاو فكلاردقبيذهلاداز اعلا نمراغصعطق راو

 ىك- هع هع

 الع فصد سد د ودى ل وقدنمو انامرو همر اوءامرا عجلا وعقولا ةديد بشر ءرطقاا

 ل ةيمأبوصسارف هلا 0 رئامظما هلا

 قسلاو ىلا اوسالا رطل ةيظعلاةباصتلا ىو سلاف رار مولا يقاوم ود ىؤرو

 ١ لاف في اوما تاج نم عقولا ان ديد_ثرطقلا اًرهظعناتباص»امهليعفنازو ىلع

 باصسلارلادَُملا عتلافو ىمدالاهلافاملوقااوىرعزالا

 قرع ملل رخ اكرضيمو #3 واس دعي هاه ىلا نين

 «# هع تمد

 ةيمرآ هعج دك بدنجو ؟لافو

 مج اة لثملاجر * مهمل 50

 قطبا تسبب ا ارتي باصسلاو عقول يدش :رطقلا مع نوكي وافي طلارطم محلا و

 1 فنيا راب ى ركلذكو



 (كفر) 4 0 ارسل 7
 03 هه علا 1 7

 اهغجوىت نا ك4 .اارادقالا همر ىأترا نمر عافت ”ارديلا ىف 2

 لع لوالاود وةسيسر وا ريع فايعللا لاك و اهربق“ اهلان اد به ى مارك كاف ريل اذار

 د رظلا ىهةيمرلا ةيمرلا نممومشلا قرع نبدلان متوفر راودنا اج ىذلا ثيدشلا وأ 1 ,

 ىف الاورك ذللءاولام لاق اًءئالامم اتم نالت او بمب 57 ىهودئاصلا | هيمريىتلا ١

 سم مور و و

 ةيموعةبادّلك ىه لق م فذ لصف بنين دبسل يل قلابات

 مو 4

 قربا شلا سني تودي رببترالاةمرلاس دن اولا وهن ويتسلاق ىّريديصلاةيِمر قرهولا

 كلذكو ل اوله عقيل لعسفلا نإ راه شاالن وكت ءاعارمالابلاعف ةاهلاث الات

 مو هدهد

 قرهوجلالاق مند ىهفرقابيوقواافتيخلاكذمب جياجلاذ دئالتيل نه دوب

 تراصامالءاهلا,تءاخاغاو لاق ٍبرآلا يرام وشلا سئيىأ بترآلا ةيمرلا سي مهلوقف

 44 0 3 2 -ٍ 2 9 .و#< .

 قئحلا سد رباب او )ب ءقىلاذ هَل وة ملص ىهف تهز ىلع :وهسدلو ءامسال ادا دعق
 5 ووء سهول

 ناكىأ ىرج عيش 7-0 يرمون اكلاقيوىرىأاسمر م ميوبنرالا كرات هس

 ىلا تْوَصَحرلاو صضعننع فيتم تكونا رع نممهطسو ةراجلا مارت موقلا ني

 سدود

 ارك اةرثك ورا ذا برغلل لثمدايزوب أ لاهو لاك تعدت راو ىصلابعَر

 ماهسلاب ىلا غي را نأءانعم لق * ارملااهرثك أ اديعلا ليو *# اولا جرلاريفجف

 اهمال ارك عش اب ايعارن وكلا نافل ودود رسام الزامل للا يش

 لوق شنو فادألامسقام رملاو ةأمر ام هديا هول ادهن

 بامان نام رع ىلا خدوأو يعل اهلا ذي وهوةالضلا مهدخأ عدي و هيلع هلا ىلصوبلا

 فلام ءرما لا ةمق ةالضلاىلا بالو هوبا امم ىل[ى دمه د نو ةباددذو
 لاق * ممر كت وةاشلا قلظنبامقتامرملانا لاق, ةدببعؤب أ لاك ةاشلا فلل م7 مه

 هامه غزح ا غلام ولا هوناجأ قرع ءوأنيتام ره ىلا سانلا ادبي 2 7

 ىلا دوا ىأ اهلّدرأو ماها 2و :رلاهمق 0 - ىالاربغصلا ممسلارم لادا هرملا ليقو

 هعفذيو «بجوبس لاذ سهو ىرشلا لاق ةياجالا عرسال ماهسلا هذه نمنيمهس ل

 ههحوامىردأال قرح اذهو دسعو أ لاك ََق قرأن رامرح لا دؤلاع رخالا هم اورلا ىف هلوق ظ

 : مر لا عاطقلا نبا لاق ىربنبالاق هن 000 ر ةاشلا يلطزب وري ةءادكع دنأألا

 هديا كلا ةاهرسملا لافهلا حلا ءالانيا 208 اهعا "نم ةاشلا فا فوج ام



 حلا موقلل ىترمنالذو هلوق
 اذهببيذهتلاو لصالاباذك

 سوماقلا قىذلاوطمضلا .

 مم اريسكي مت "يل وكتلاو
 هررشءاملا فذحوةنناثلا

 مريعم ها

 هجمت جم

 م ' 1 لقت جتبطوح برعلانكلو موال لولا لولاه نالوا

 / 0 د 0 1 7 2 : 9 ٍ

 ”((قر)  ءانلاو والا فرح . ءارالصق ع

 1 1 2 ل

 01 أ افك هواتف ةكم امي با | ناك يناوان هنعمل ىضرركب الل اكل و هيلع لصونلا نأ

 ١ حو أبان لج و ارغدقلا ملع دن تضؤمتال لا ندع ل رف

 || لامقفمهراسيأ للائاذّلاسباَكَ اووى لاعتو هناك هنأورمشد مدي ريثكلا شاك اكلذدويع هالو

 | لجوزعمقاامغالب ؛ ملا كلذ أس واخ ربل ىأ نيا كلر 5

 لاتهناسابعلا بأن عوروآ ىدرو قرات كسور ترو ذهخل ذهل و
 ”م 9-5 -و سم

 هانعمدربلالافو رشا نكل او ىدحلاب تمرد امهبولقف عّرفلاو بع هللا سوا طوب انام

 ىلع كأن ع هلع وورصتن الفا هتاكر و تيمرهللاة وشب نكلاو تءمرذا كتوعب تيمرام

 .٠ | هرصلاذاهنالكرلان مهلك اذهو لاك ىرهتلانكلو تيضرذا تيمرامو ىلاغتهلوق ىعموهولاك

 ' راو هارد لاقباكمت ادرهظ نءهاقلأىأهسرفنعهامرافهَعطلاَعب و هودعشر

 قرلاق.الواهلع روس وتلا نع ىرو هءقرواتمرىشلا كرهدم_هنبا تمقاٌ ىأىدينم

 0 رحارلالاف ىعملااذهىفاهب
 8 ءو مغاو و هه وى ه-

 عيصاو عرذأ الث مهو د عجب عرف ىهواهيلع قرأ

 كوم راس

 ريغالاصر صنقلا كرو اهلل لبا ركع راذاذنلا لع 2 مرزاب اغا عربا لاق

 <ءةع و

 نامت يالا انا رخو وءراتجرخو

 00 ا د الا 6 2 ىترت ل ارالاران' اريغتلخ
 دمي سلالم

 1 مر لاسر لحال ديصلا كرت ىأى رتل

 توغو مااا لاو تاما اا داع ءامرلا لبق لفل

 0 ترش قوسكلا تيدح ىفو روشلا لوصأو ضارغآلا ف كربح ا

 2ع هج

 تيمارو ايما ت صارو تيعراو ايسر مليت يلاقي تارت ةباودفو ىدحوسأب ى أ

 1 صقل اتيشراَلا ىّرأ تجر ليقو ىلا نعماهسلا»,تسمراذا ا

 ا ل

 «* ود

 سدلثد د1 ١ىف هلوقو ةعيلطى أت ضوعوةلا مره ثالؤو اهوكو فادقآلاق زر

 فئواااهيشنف رلاعضوم جيركو ةامرا هو هس و ولام الاه ءلا ىت سقم ىأ رمد ءارو

 ىلاراطنأ ىلا مالا ب امك ل هاما ىف سمنت ئراسنيديزش» دد-فو ماهسلاهيلاتاعذل

 انما

 راضىأاذك ىلا سهالاديخارت 0 هع أف )كو هيلعهقا لص ىلا هنوف معاق ىنرتص دخل

 ئضناو



 ه١ (كر) ءايلاو قاولا فرس ب هازلالَضُف .

 ىرهزالا لاك انفي ىح نيد اوكرا اقف ءانصن سيخ نيب وهن تناك 2-0

 هنأءارفلا نعكور ى رخأة غل هيفولاق 5 رخأىأ نيذهاو 2 رادو د دولا علا ذفو

 نيزهاوك اشي دابق شاور 0 تك ير نبال تسكر لاه

 ىاهيلعتلحاذاةباذلا تك ناهس امس هوو ىأ ءاهلااوكعزاكوريو أ نم

 رعت وكو ىمدالا ىف ارخأىأ اذك قااؤكر راهب رغلللاقب و رعوأ لاق اتنهجأو ريسلا

 نبا كك هقرو ىلا نال شوكو اهلك ا

 تراَصلءل اه اوقر هنأ لمي 1 و ماجن اننجنالننبلتيكر راف ارعالا

 تيتا اوميلا كمال كا رومالا بال_ةناورابذالا فب 3 وكر ولا

 نبى كيلعألا قا هيلعلوممىَأ اذك لعلم رمانأ 2 تام لاكش

 ىلرعالا ْنياهدشنأ لوقو هيلاةلبوهيلا تي .عانالفوا وكر رت
000000 
 7 ربالاهتحت نم را لاف 03 مكنافاوك رنيم عأىلإ

 م5 ود

 ىئاوك روأاو كري هامغاةياورلانأ ىدنءومديس:با لاق اورهتواوس تاو رشف

 د.سللاف فورعمداو مك لا فو عضوم مسأ“ ءاكرلاو انيستا وت

 ذه معا © رات علوا

 اررغلا مججاعالا قاس عدعد 5 امءاك رلا ةرساعدعدف

 كو ءارلا فب ىورب ورك انءاك رلاةرسمهباٌياك نماسهبقوثوملا مسنلا ضعيفو لاك

 جدقم جاعالا قاس داماك رار مم اال. !نمايقتلا نيءام صو عضوموهو حصأ خفلاو

 دالونبا رك ذاق بالكل دبلن بادو عقابا راك ربنبالاق ارب برغل

 لاَ 5 خسف سلاكاكر رلابذا * لاف عضومد ودمار ودريغ 3 وأح وتفملاودودمملابا,ىف

 0 ى ر مالكلافسلهنال داولاءتاملكلا هذه ىلع تيضقوم ديس ا

 ل ع م ل 6

 راو اخو ل اوم علما تشوفو هكوربواجاذا كرش ارعالانا توكر

 تايلااذهنم سدلف كلذ تاك اذافلاق كيك لا فاكن ملوي ليقو 3 را لثم فعلا
 مهم ووم

 ىاطقلا لاك 5000 مالا اذهو
 ماصسو اس تع س ةءدو ما ةسو

 امدح اما دمنا 27 اهمشجت نم ىرأ ىف حربغو

 مر ص م 6< سضص

 ىر قادوا مرنا ترقبو زيزعلاليزنتلا فو مارو عفاسراخترب ترتيل (ث)

 . سو سوما يصمد



 ةئلثم ىه خلاةوكر لاهلوق
 هأ سوماّقأ !ىفاك ءارلا

 هلعل لا اريعب همق قير وق

 مسن ضعي ىف كاذك هلعقو
 ةّصسنلا نفالاو يذلا
 قساذكه هذه انيدبابىتلا

 وا ًااولدهتيف بص رق هريعل

 ىورامردقوأ امن مني 1
 جلا كلر الجرلل لاقي هرهظ
 ىععم نأ

 طبضباذك كر عجلاو ةلوق
 ءارلا حب بيذهتلاو لصالا
 محسن ىف اهطيضرت_غتالف

 ها اهعذد عسبطل |سوماقلا

 ويعم

 (اكد)
 انغالاقيو يقر كن هؤامسا تامر ع! تناكهنا هريغلاهو ىبعدالا لوق اذهىرشوملا

 هاو اولا فرح « ءارلالسف 0

 سو هاد و سو

 00 مد نمزوهبشتوكا نال يا ملا فيضأ

 2 رلالاق "فايف :ةوكربإ سوديلع هللا ىلصونلاق ا راش. دحىفو ءامالئلا ةوكر رلا
0 

 قروراضيأ ةوك راو كرولا رح كان اور

 مو ع هوري هر

 ايسر ضءبقوفاهضعن ثالثا رهاوعلاورصاوملا تحت ةققرةوك لاو

 007 - 0 مد نو م

 نموهوزيغسملا ل يقوريبكلا ضايملا نموكرلاو البطت_ساضوحرف-اوكراكرو اهرفح

 هم 3 سود و هدد

 روصتمولأ لاق ريبكلا ضوحاوكرملاورعونأ هك ريفر ثوكربفا) ءالا نا راغتحالا

 اذارثبلا سأر ىلع هيد تيب لجرلا بوسي ريغصلا سي وحلا هاكر ف برعلان مهتءم«ىذلاو

 نهرا سوم ءاناهزوعأ ريسيكملا ضوملاامأو ؛ًارعتهبف ق-وك لع الا ا

 قفا مول سم ه<

 هاريلاثيدح ىو وكرملاوهو اليطتسماضوحر هنأت رلاثنللا ١ سول <
 «هةمسص <

 لعشيدحفو هلال ءاقلا ةمّدلاَو رثببلا ىو ةنكرلا سك را ةمذكر ىلءانستاف
 »هورس 29ه را 2300

 اح ريبكلا صوار ىرهوملا دروس ياكل قوهاذافههج وهتنامرك

 زحارلالاف
 وب وس قره سد 321 و سوو

 بود اهوك سه ىّرر ىد 5 ُبودااوُدَمْطْنلاو لصسلا

 سلس سوو عادل ليقدم 7 و ومهم سد هو

 ةيكرلاو برسشد نأ لدقناك اك ْن المصوَللا مبرىت-ةَفطُةراتوأب 7 قةدسالوش

 رمالااكرو ترقد ىأ توكر نم هنالواولا,اهيلعاننضقومد سنالاق ارو كر عم ورفربلا

 ريوس لاه هيلدا كر
 سوو ه- ه ءءء 5 ةمدمةومه مم

 مقفتسك رالاكنأَو 2 0 * لوغك د قاموق نع عد

 و ىء-

 ْ را لاكرو هعلضأو دن اذا هوكرا ىلا توكريلارعالا نبا لاك هلل ناءانعم

 وم# 3ذءدو ,ه<و, 9 و #م و 2و

 ٌتوكرو هيهتلقت ًاوهيلعهتفعاضهنكرأو لجل اهيلع توكرو اضمقء ان ا ا

 مالا فتيكرأو هاد ىأ هقنع عكر 3 اذكواذكةملع قرأ لاقي و ال

 نينحا شمالا ملدا: هتارغ يت يدحلا فو هر اذاءاكر يلارعالا نبا تو
 2 يضل ا

 هعهللاىذرةربرهىأ ثيدس- ىفو فقالا ميو ذكي ىتحا ورا لاقبف

 «# هر

 دع لكس ارةسغبف سيجا موبوناتالا موب نيت مة ل ىسانلاّلاعأ ضر هُنا هنأ

0 



 1 (قي) ءابلاو واولافرح « ءارلالسق

 اهيناف اهلاوُهرَتساةوقذاولباَّنخ اهتعىبتلااهضعبقواهّراوبثيداسالا ضعي فءابدتو | ٠
 قثيداحالاو نووتكيالو نوقرتسسيال وقامت ىبنلان مد اهيقرت ماهل اويلطاىأةرسقتلا ١

 هنلاءامسًايغبو بر علا ناسي اريغب ناك اماهنم» كيف رلانااهني عجبا هجوولاق ةريثكن يمسقلا

 دارأاهانا دابيلع َلعّسفةلاتالةىفانايقرلا نأ دنع نأ وذل املك ىفممالك و هنافصوىلاعت

 ىلاعت هتئاءام- اون ارقلا ذو عتلاك كلاذ ف الخف ناك اماهنم 6-2 قسم وامهاوقي

 تْدَح اد قف لطايةبق ردك ل ار اهيلعذسأو 5 آرقلايٌقرعذلالاقثاذإو: 9 ورمل 3 راو

 اهيسأياللاقفاهانْطرع ىلع اهوضر عا لاق مالسلا هيلع هنتاي: ثيددحيف هاوقكو يت 7

 ةيلهاملا ف'لرشلا نمهنودّقتعيو ههنوطظفاتر وناكامم ئماهيف عقب نأ فاحت ”ٌنيئاوم ىهامغ
 هلوقامأو لامعتسازوج الذ هيلع فوقولا نكمالو جرت فرعبالا «يبر لا ناسالاريغي كاك أمو

 هسءلعمأدق و ىلعالا يمال ليقاىاذهو عفن أول وأة قرا انعخ ةجو أ نيعنمالاةسيفلال

 امأولاق مييلع ركل لف نوفر ةعامج عممو وةبق ةرلاب هاعصأ ن مدحاو يغمالسلاو ةالسصلا
 ةدوس ما 7وةرود

 نووتك الو نوقرتسيالن يذلا م هو با_-ريغبا منول دين يذلا نجلا لهأ ةفص فرخ .الاثي دملا

 ىلا نوتفتلدال يذلا ايئدلا بابسأ نع ناضوتعملا ءاساو الاء ص نئماذهف تواكوتن ممر لعو

 امافهمركحوهنع .وسيلاعقهقاانسي مهرها اوتار حالو
 همه مدع

 ءاعدلاب هنن ن نم رّقلاو ظشاو ءالملا ىلعريص نمو تاحلاعم او ىوادتلا فمها صخر ماوعلا

 نأىرتالأ ءاودلاو جالعلاو ةمقرلا فه صخر ريصن0 نمو ءاياوألاو صاومإناةإ دج نمناك

 لجرلا نأ ألو هريصوهنمقس هما لع هيلعركشي 0 هلام عيم م قدصتإل هنعهللا ىذر قزّدصلا

 لاقامهيفلاعو هرقع هياصأول ثمح هيدي رضدريسغلالمأاللاقو بهذلا نمةماسجل اة لبق
 س ه2

 ليقو هقيطنالامك سفن ىلع لمتتالو قيطتام دق, دعصا او شما ىأ ٌكعاظ ىلع زامل اوقو

 لو ة يفسخ الرأس ىأك مل لعق لجر لا هيلع عنراو همزلا ىأ كل ىلع قرا

 ,؛ تنص وم هما سمو

 اتم فورعللاو 550 اكسلعت نع ءافرح ف ئالا ايقحو انقر فاقلارسكب تقود

 التم رع ا يكعو فكل عجرم ؤشوكلة قنا ءاضيلاةمصلا قرلا ورمعوثأ فثآلا

 ىنتسحمعوشلار : رولا 1 هنريضي لثملا قولا 0000 لك الا اغار ككفئامأللاهل لاقي
 . هةسو قه ءق

 ايا تايقرلا رس دقني ةاثبعر ةأم 0 0 ةانأ ةايعتلا

 7 هسه سو

 - برعلاناسل - 9)

 وغاذكعتان أم ااهل لاقي هلوق
 هررحوسيذهتلاو لصالا ف

 تعم هما

 سدقنب هللال_بيعوهلوق

 ىرهوجلا ىف هلم تايقرلا

 قلاقؤا ركب هتادبع

 هللادسع هباوص ”هلمكتلا

 يمعم ها ارغصم



 2 (قر)  ءابلاو ءاولافرت ة ءازالتف >0

 رخآلاقو هْيمرالواهَداوْتبك اولا
 ه9 هوم

 ا

 / بعمله .زانموكرفلاتيي 5 اهعيِصَقَن اكججاهيمنضيسلا نم

 اًقرئىثلا ارو َ ”زاااهعجتو داو كلم يتب رتل نمرة 3 فارعالا نبا

 يس مان سو تكي
2 

 0 ىشعالاهيويسدشنأ وغفر رو دعص قو قثرب نر اواوقرو

 ماس )

 مساعدا اناسأ أتي روأ د: 5 نينا بج فاتتكا ل

 «همو 2

 لانقيو كالو مف رتالججاذ علا و صاير 7 لبا فئالكقرو
 ع

 هتمصع ا ا نتف هديشضحف صف

9 

 هلئمتعتر راوتدع هاذا ايفر ف تقر هبال وح حالا يقي تالفلازام

 : ىرئادشنأ

 مهل 2<

 0 خَرعلاوبيشكاو لالكلاا ىلع *« ردا ةرشماك ىذلاَتنأ

 لاقبف ديور مكاو لا ذانا ثيدحفم ٌكيق نمو لس زيتلا قو

 ددُكُفَ وعافترالاو دوعصلاق لان موهوهسفدازو نك لاملومداا لطابلا ىلع نالفقر

 فو ْن نينا هوةثوعدد ١ لطلاب نوت رم ملأ عملا ةقدشح و لوعفماىلاةيديعتلل

 ةدحاوةحرالاةاهرماوناكركاو ةغلامأللاعزوا ماع اداعصى ل ابحلا ىلع ار تنك ثي دما

 جلاب علاوة م :وئاثنم هو للا ةانشم تام .وةاقسم د ريظتو حجردلا قام 2

 هبفرعفو عضوماذهلاغخن مواهب ىلا كلها هرتتك ن مكره وألا نسفكلاو

 امالك هيلعفرو ةجردة برد« ف ٌقركأ علا فقرتو يامل خب

1 

 ةبورلاق ةقورعتت سهلا عركة يقر

 ىئايقرأ بألا ةيقرالو 5 امنافر ةيةدوعنماك اخ

 5 و و " و, ةساك 07 قو 6 ع سس زوءو-5

 ٍقربحاصءاقر لب>رو اهقرواتقرهاوردقو قايوهف يقرا قرف هتيقوسالوقتو قرؤجلاو

 ويقر 57 020 3 د ا” ن 7 ما تري

 إ ةغباتلا لاك نوقارلا مهو قرتسي قرم او هنوف ثفاوذوءاذاايقرو ةيقر قارا قرلاقي

 زحارلالوقو 353 اسوس نمنوُفارلاهََذانَت د

 هدد ةدعو مم

 قاورلاردقلا دريان 5 قابل الحالاو تاعدقا

 هدوي)و 207

 يره ناك امثردك او ةغلابملل'اهلانةيقارالحرو ادم «ةارتأزما عجبت اكمديسنب الاف

 تاف"© الا نمثل ذربغوعرّصلاو حلاك ة ف" الا اصاب قل لا ةذوعلاةيقرلارثالا نبا لاق

 دوو



 غال 2 7 (اقي)  .ءايلاو واولافرح « ءارازست
 - 5 0 3 :؛ ا 0 ا 2

 قلأف ىوفردبرب سوفنا!ىفامىلءال_ءاداهلعحو هو>ولاةدهاشع ريستعا ىنونك_سلوقي

 ه7 هع مهم ةهيس و همسء

 لافو ىلعأت زههلاوزيالوزم حي هن :افرفةغلاوفرهوفرأبوثلاتوةرو مدقت:دقوةزههلا

 ىهوةقفاوملاةافرلاديزونأ ىرتاكاواوةزمهلا لوح اودَرَبودلا ٌتوةرزمسهلا لي وت باف
 دشنأو زمهالبةافاَزملا

 5و ممو*<

 امالي وركب و ييفارب 5 ودان أت يارثأالو

 تيكسلانالاق نينبلا : ءاذ رااح قزتمللتلقاذا يمسي لاقبو اولا

 هنااتيدملا فو .هتنكساذالجرلا توةرومهلوق ن متن ًامللاو نوكتلاسانعم تاك ٌكستاَو

 لاف زومهملا فدرك ذيلوانهه ل عملا ف ىورهلاهرك ذريثالا نبا لاق نينسلاوءافرلا,لاقي أى هب

 مدقت دقو هتغل نمزمهلا نكيرلوزمهلا كربفءفرلاسدآوعدبتأ حا ذا ىأالحرفراذان اكو

 تفرأثيللا هبلات صب هعتاتغلبلا ٌتقرأومبلاتاقرأ"ارفلا لوقلا اذهرثكحأ
 ع وودو

 فيفطامقرلاو زمهريدغلانأ ميقرأوةنسغسلا تقرأ شوقدلاوبأ دلالات رقة شيتا

 نينلاةقرلا لو ةغلامهيفديد شنلاوةّقرلا علا تدع نزعل دوق الس وأ 2 نيل

 لا كيف 1 ل كودو # و

 ىلعاش ةقمديسن لاف نضرألا قاف ىمديصتة بي ودةفرلاو ققانثلاقمدقتدقو هين ةناَم

 قانعَةفرلا ثمللابيذسهتلا ةمضل ليل اداونوكت نانو دقوا مالاجألءايلاناهمال

 هيسحأأو لاك هريسفت وهظفا ف ةف :رلافثنللا 0 عر وصتموأ لاق دلهي يديمك ضرالا

 قانعامأف هدسفأفو ريغ غو هطمضد ا ةرلاَن دل نم -:ءىغ ا كسلا تالا ا

 ةمعنلاو ةسجنرلاءاهكحارْدالا فءاهلايبتكيو ءاهلاوعافلاوءاتلا فخم ةَمُتلاوهَف ضرالا

 عه و١ 8. هع دع

 تفروتقر نباللاتو هتققداذاهنفرأ نهر نمل خف“ 0 مهيأ از

 اضد ,؟فرالاو بطلا ضل ضان لا أاوهلي 5و ةيبلائبفرألاو اه »رك ذم دقو تاير

 ل عل و اولانمن دوكي دوال ن وكيد دقوال 0 ان روك دقولاف مساملا

 -ه سز 2و 2و

 صعد قب ْوفوُفرلاوةوكرلا هدمسنبا را (اند) مظعلا مالا قذألاو

 اهفشخو ةيبطفصرلاق ةيدوألا بناوج ىلا نوكي امرثكأ او ل هرلا نم

 0 وهم و ”ع

 ريل اهعترصوقرلاثيحج 5 فوكو ةفقوم ماها

 ف يوكو ولاوض ا. .!عازخ ىلا ةققول اوهريغو بلقلا نعب وكلاب كو ريزلا اهعكرم م هلدارأ

 هلوقوهلاب وكلاب ىنكوهلوق
 لا ىتلابوكولاو داب

 را ا لا
 بوكو هلوقنأ ىفعب ل

 ها ل.أتةناهحو هسيق

 يدعم



 اذك ةرذصلاةوغرلاوهلوق

 لاقوهلمكتلاو سوماقلا ىف
 ىىذلا سوماقلاح رشف

 داضلاب ىأ نمغلا م 5|

 لكو ها نوت رملاةمملا

 يعم مأ 2

 لصالان اذك عتمملا هلوق
 مماد_عبةيقوفةاشلع

 5 عا ومكحلاك

 نونلاب عسنم ملأ ساسالاو

 8 ريغ ةىلاقف هرسسفو

 الادعنف ىذلا ثيداانم

 (امرإ ءالاؤ والا فرح ه ءارلالسخ 22د

 ركوب نتا ودرهتىأ ةاهزأ بلا فأن ملكد وعمد توك, ىنح يقسم لج رلا
 أ ركىأثيدحفو هع راارثكت وكمل لبالانم ىلا نالدوعقلا نفاع وذناكتناولذن ءالا

 مبا سؤميلسقا ىلصهتال وع .رةقانت وع رنه لاقفمر طك توُع ا مف نعدقا وشب

 انهه دحاوائراذا وْغارو ف رغوة *ةلاكرسالا مذلابو ءا هامل نمتركأ ضايع رلا

 هلام هلتكىلعاوعادتو الاب اوممناثيدخلاىفو انهدد-اوو

 ىأىتأالو لاا ههتبنأ مهلوقكلذكو اعنف مدقتدقوةقانالوتاشءلامىأ ةيغارالوةمغان
 انامارغو ضخ اذه ار لاقيو ةرضصلاةوغّرلاو لجأال او ىدح ا ملاقياك ةقانالوام عيل
 ىو ع

 ةوغرو كلذكينارعالا نبا نعْبّا ارو ةناكن ع نانوكب اهدش اره "ار ئصلا ارو هريجا

 وو 2 ) نسدو 0

 ءاغترالاو ةوغرلا تب رشتمغتراو امر عب اوهديز كلذ لك هني ءاروهثواغرو هنو غروهتوُعرو لا

 4 5 تت سلا تح 055

 نيكو وو رو رو .

35 
0 

72 

 هن تن توسيددس

 3 2 هد

 |ةيغدانم هبافيوزاغي ود وعد وةهيؤعرو للا ةوَعَر روى 6قاسكلا اه واتح اوُدوُع ا

 ود 2

 الاد" كاكا حو كارول ةيديزوأ نعتز ولا هسافر
 و2 ديم رسال عب

 0 أ مشا لاق هريغدب ربوهو ارمأرظبن 8 برضا افلا اوم يحب د لثلا ىف و اهانرتعاو

 بودهلا فو 1 نيل رم انتل فاونر لاق ارما مالك نع لأننا

 0 ِ مهسمو و . 2 4 سوو

 وأعت ىأ 0 رو فشنت م كلبا يا او ريثكل اذخأ رس وه وليلقل ١بلط هرهطي ,ناالثم يرضي

 0 /اود وأ هه ”*:6 0-1

 ةيغرت د ازاترو نال اعو طنز ؛وزناغرم او ميسر تر يتناك

 هلوقز ةوترلولراضلئابلا ّترأو ةزينك ةونراجابآل غا ممل و ديزاوةوعُر ترام

 ا غ ىلإ ارعالا نبا هدشنأ

 1 5 هم دهر ول هم

 ممم ثيدلاو علاندكتو 35 اهثيدح طاقسان ب يبلا نم
 مد يا ا

 1 سامو وُغ ا اهنيدشيم رضا: طعتالا ملأ حس وَ را نم انمغ ءزيلاقف هرمددف

 .: 59و < و .٠

 ْ من لولا هلة الاانيطعتالاندكنتو ةوغرلا مالا ردع اليلقاثبد_حانمعلطت ىأان هدم

 1 ممالك, هرغنا نمو تدبلا اذ هالنوع الو دبحاولوعفمملا اندحل# ر

 17 مزن موت ( افا ال ةدبع ب كلام سرفتوغرو ئالبسو نع عصي لاذ

 اا
 1 مهي شدو اتركم أو تلقذ * عرتالدليوخاولاد فور

 ْ لو ٌ



010 
 9 ١ د ا اراط رو نون اع سلا

 ١ (امتر) : ءايلاو واولا فرح « قاولال سف 1

, || 

 فيغو قدر درا و قي أرملا نموه هديا و اللسان اورتن اش طل
27 

 مز

 هدعدللا ئةررعدد دحقو هريع غولام نم كمان هديا ذو هنعلاقُثآلا وفل |

 ةيعرلا نموا ىلع موفلائيءانه ىارلا ليلو عار مق يَع ان انمى |

 مه

 لد وفي ثاءوقلا ظقاحتاذاديرب َلَمْعموَعْلا اذا داعزبتامقل ثيددح قو انثللا

 كد م سو: د93“ ودو 0 1 ءو ا *

 ند ملك ةيعرلاو نوم ظفاح ىأ هلع نع لوسَمم 1ك عا كل ثيدطل او مع

 لاقذتاعت هريس ةعارتالو لا حر ومن تهقلا شير < لوقو هرظاو كارلا ن0
 تا

 نعنوكسْياوناك اهلا هنأ يريستببا ن ءئورنو هيلع شالو كاس خب آهةكمانعم

 ندم امج و سس سس ل١ ِبْيَتلاَديعارنالفىأرلا هي بلا ةَمَ همةْيعارلاو 455 مهدحأرادل -داذا ص ألا

 ةسيغارو قريد ةمولاعقاراجا فساد هنمر ليام لوأبيشلا كارز

 ا 0 اولا لالالا رلاو ب ا

 همم اد ادا يّ ١

 0 وعد 1 9 2 دو م او حاب شايق و تدقفتن ا 3 قاتلا و5 لا هل

 عفرو مالكلا: راكي اهب ت وصلا ةلولم ىأ رافنالا هليل ةريغملا دقو اع ل ةيثكك 0

 ةوَع را نماهمالك 3 ركل اهيقدشدان زادارأوأ ءاغ رانا د نيعما لروح توَلا

 ىرقل اوةفايشلل ضرع فد ادنماقمموقي هر هريس ارت أ ىأ اندانماب روك ل شما فو د ديلا

68 0 
 ٌقاشالبل وجرت ىلع هاذا كلذو هررسعيتالفحترأو اتاوضأىأ يالا نار تعمتو

 ىسهقفلا ورع ةريسلاك ءاغرلا لع هلأ سمع كج" 1

 ل مخيم فهو
55 

 لي 03 انيلعدادمل يف“

 مموص

 نب |عمسيل لب البال ب ل ىنريدقوةس .هالورعإ هم 00 57 نوفر بالاك أمه لوب

 البافصي وسفن الاقو اهنايمفاستا را د

 َى ةرسي ا مدعو هطس دىراوهاذا + اهلهأتعَصلا نيام ىلا لاوط
5 

 الج ىأ ليحل سانلا ىئرأ دقو كفالات دح فو لب: ,الادذ_ه ةيحانى هتقان ىئربعأ

 نوكمال رءاجرهأث يدخبهنمو اهيلع اجلا عفردنءلب) ,الايأ اهو هازل لعمان

 اهات



7 00 ١ 

 ع ص
 ىهتو كلذ لع نيل -لاولو هيلع هقاىلص ىنلاهلئارهظأف 'ىئمرهاظو موةدابالو جمس ظفلب

 ملسوديلعهتلاىل_ص يتلا اوبطاذن أاو هاو ةأناكملاوةاءارملا نمانعازموقلاقو ةماكلا نع

 نبا فمصم يفو ضعبل ميهضعنل اقبالا فان فاكى أ نعاراولوقنال ىأ ريقوتلاو ريزعتلا

 دابا هادا 8 ةارالسف ا

 -و- --

 || ىوع وعرلاو ايعرلا تلاد لكنم مملح سو ده رو ايا فتح الا ىنرووع دانس

 1 فيرصتلل اواو هاب تيلفامجوهو واولاب وءارلا مضي ىو عرلا كج ايلعت ىرأو هد.سنبالاق

 ا ّْ هئمناك امكلذكوة فشلا ومسال نيباضي اق زغللو اهيلعءايلا لوخدةرثك نه واولا ضد وعتو

 ْ عضومناعضو: ناعم ايقبلاو ىوّديلاو ىوتنلاوىورشلاوىوقتلاوى وتلا وىوقلاكحص

 د37 ا

 ءاوعرا ىوءربلهلبا نعنالف ىوعزا لاقي اظافنحلا ةياعرنمايءرلاو ىوعرلاو ءاشبالا

 7 ا دوج أ نع
 5 نعيتتلابتراو ىوعرلا ديس | لاك هور نسحو هعوزر ا

 سانا يدسحلا فو" رومالا نعافك يأ كور درعا و هنععوجرلا نس ا

 2و ىي هم

 نعافك اذاوع :راعر ند هر زنالو ففكتالىكأ هةنببوأ : ىلاىوعررالهتلاباك أ 2

 جيبقلا نعىوعرا 10 اوعرالاو كوع اوتو رلاوةوع ران الغلاقب و رومالا

 ْ لثم تفلاىوع لا وذل ابامع ءرلازمسالاو ءايلانوكسل معديلامغا وللعما هز وو لوعذاهربذقت و

 لوا هيرب انا هعتلع فنان كلر :ءتناكاذا سس ابعزبا ثيدح فو ىوقملاواقنلا

 أفارصن « تاونات مدت ارعزإلا يعول أ لاف ىوعر ردع جريارمالاق] ا

 دشن وهل راب

 : هحح قس ق2

 هد سى

 ره نع اال نأ 5 ىوعرادقىانلانلوطن ءُككاَذا ا

 0 اقالاوهو ىو را عمومي مهل 10 0 اولاقا ا :راعرهزالا لاق

 لاق ةظحالأ اوتاعا ارملا نم مهسيلعٌتيعْرأ لاقي اقفروءاقباىأهسيلعئاعراْلا تيد 21و

 اافحلاةناعركوخ رلاو اقبالا نممسا ئقوع ءراااهد_-أ ناعمد المىوعرالو ىر-هزالا

 ٌْئ لا ناذاعاركلا نوكتت "رع لاكو لولا نايانس ا نسيج دل

 اهعمتري أرحل ىاريراسجلا لاقي و ؛اهقمعرتىأ تحولا حا رثلباهذسهلاسقن 1 ]عم

 ظ تيؤذوألاق
 و هز م 0# موو سوس هدو

 درسوا بكس وكدا ا اديتمديسلا حارب دو شو نم

 ١م هع

 يندر اذك م ألاقيديمسوبأ لاق ءاقيالا“ ءاعْالاو ئذل ىلع ءاقبالاوتسطقاحلاةاعارملاو

 قراو



 4م (ىد) .ءانلاو واولا فرح ءارلا لسن
 م4

 م6 س 27 مود هدو س

 لوعغم عمه يعف هسعر مهو مانو فروق أكون لكد هلتفحهاعروايعراعر 22

 ”لظدف بئذلا كرت انمل لا فو 7 ةرداوشلا هتيعرتساو هطقضسا هانا هاريس دقو

 هه صدا

 8 افاهمقا اراهاعا اروأمع ءرموكلا عر رو" اهعضو «ومرغ ىف ةنأمالا عضود_ةذانع ا نما نمىأ

 1 ءاسنل كلا ابي

 ىرامط َلْسكىتعناةران و 4 اهيعرسْفأك اموموعتلا كر

 هتف رولر ملف ثيعرل قب ةيكارملاوةرظانملاةاعارملاو ةبقرتو هظفحهرمأى ا 0

 قوةحلا عارم ن شمس عار و هتظحال هتيعازو ريصت مالا تر مالا تيَعافو لعفتماتو

 س95 ع ءوءد

 عراو هنهأ هل اريصر م ىلا رشي نال رم كارين الفو اهتم هيلع كيرلي

 العلا نبورعوبأدد ثنو لاك قيًاهيلع

 ارك١ىدّدحو لع »* الف كنمركتلا اذه ناكنا
 سلا سا دع

 عيصالاوذلاق قي ىلعابالماعزالاو

 9و9 تث وسرز) 7 5 ءءء

 ضع ىلءاوعرب إو »ب اضعن هل وضعل عل

 0 ءاقيالاوهوءاعرالا نم مسا كورلا

 يلب دبور الاء ذهيف هزللنكتشا
 وةهدوع دس ت سو سا

 تعمسا اذا مات الفتي عرأو عقتسا سيلا ىزأو هلا عسا ىلع نعار ودعا

 هلوقو ددحألاٌثَبالىأدح أ لولا كرالنالخلاقيو هديل تفقس طارش املا

 ناتو ةاعارماوءاعزالا نموه* ءاوسناة لا امرا اواوقوانع اراولوقنالاونمآ نذل اهيأابىلاعت
 ه ع مد

 انعارئرقو يال لاباو كلو ل ”انعرأ نعم ىلع اعارسملا نمانلعافوهىش *ةحالا

 مدقت دقو ةنوعرلا ن موغوأ رم ماولو ةنالواقج اولوقنال لاق هنأ اكهيفلوقلا لامعا ىلعنيوندلا

 ىتحك عما نعرأ ل قو را لا لاوقأ ةثالث هيف لق ئدساو أ لاهو

 -«ث وهم

 انوع اراولوقنال سفك نق ءار ةاهفت صو دة .دملا ل هأةءارق 59 ىغولاق انعم ونا وكامهشل

 رف رافانءارلوق وشب م موقلادارأام فم يمدق 2 ار ولع متانعر ألو اوة:ترعلاو

 لعد سنا دوا ا تناكؤانغارل سويلم هلا كادض ىلا نولوُقي نوأ لا ناكل ّسقو

 -. ع رق . 0 3 شا اء 4 -

 هساؤرهطي نأاو دعا ةماكلاهذهاو هما! ةمهسوفنف مالسلاهملع ىذا |نوم_بياونكواهتنب



 (ىنرإ)' ٠ هايلاو واولافرش ىءارلالبصف 22:6
 سلس سم وم #2 ل © م م-- ه٠

 : اليلظاسودواهمتاك ارأ #2 هبكرتفشخمأامو

 ظ | اوعياداولك دي ةيةهلالم عكا هيل اذار ىرألاقب اقع ناعم

 نومك

 و - ه

 رعاشلالافو مكماعنأ

 اهرب قناو بط نملك 8 27 تخير طال .

 ىاطُقا لاك لسد اا ىابسلازع ةيعرلا مس الاو ىتراماهلُث يأ

 ٠ وم همس

 3 ركبالوناوء تحن ملام #3 كاان رم !ماعرأ كنف

 ا

 نيادشنأو 1 ايري الكل ابعبلا كرد ىاورلا عجباو ةديعادلبا
 م --

 هيلعادهاشىرب

 ادارات ةواهضرأف 5 تري َر ةدي رفلاركبلا ةسسطلاك
 - ا 2

 9 هدمص

 اهدارعوائاطعاهكرع نم * اهنيعتاولادجب اه تيدح
 3 - نت

 تهودص ص و

 :رملا جرخ أىذلاو لي زغتلا فو يي عراك رملاو ءاهرأ عجب اوهسقل داكلاءا رلارع كي كرلاو

 لايغلا يأ لوقومديسنيالاق ادع لاك الو مت صلملافو
 زو 2 و هس ”ءودو قاما 00 ٠

 نوكسمالو ى رجال تزواج 5 فلام نم مك يردن له ميطقأ
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 يع 0 دقو لاك ثوكسهال او هل اوقبهاباهستلب تا را عض ذومىفانهه مي :رملا أ ىدتتَع

 اوقب اغيل كلنا رانيا دا ىرعزالا لا ىروذكأ ىلا

 و

 بلاط رص لكل و بطاغتاتن لكل ا سلا ١ 1 رم ا

 قدس نيد« ىندشن او لاق ا
 مقسم ا 09و

 لوك ايزل 1هيتددوالا * اننا ر ضان نع او

 الطلاق ل نوكن ةسعرلاةيبشاللا 71 ١ واعرلاواباعرلاو اهيعررك سرالات أو

 ءارلا تشب ىواعرلاوىواعرلاو هةوسيوو موس لع قا ى مو ةبصاخ ناطإ الن واعزالاو

 برعلا نمدأ سعات ااناهماعلا 07 ىلا ؛الااهالم هرامدو مولا كاوح كرت ىتلا لب الايمو

 اهحوزبنانعث

 بهاذلاَتلة ىراعراوشنك ينك رتاماذا ىٍجدسس

 نادْنسلارنةأوُمسشة غب ةورألا ورع لاقد انهجألا ملل ذهبا عمسأ رمت

 ف 9 "هوَ 2

 اياها لال تير هسرمألا كرو ةماعلا ةيعَرلاو ىلاولا ىتارلاو ابر

 هاعرو
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- 

 ه تو

 1 ايإ و وم

 نبةبلعث لوقامأو اهسوُسو سوا دوي نمت نع هب رق 000 :اكبرعللو :
 سا مص

 نفسو قي !

 "ا
 .ةاهكرافدحالا هندسي البني 1

 ل لوغابو عمبةاعزوتقانلام فلسنا "اموهودساوةاهمنأالا ىو

 اوله ان اواهو عضد و * أع رلاٌثيدِثحيشتو

 ريشكت الا هك امى للا مشت لوق اوس يللا فص 0 لكلا َمَسانهءاعر راب عاسمنا

 و لاف َهَنَع عرملا اوأةيعا راك ثاملاة يع ءرلاو لملالالاردغتا<
 وجت - 020 م5 همهسدع 0 ووو

 طاولات #2 هم ور ةرطفاد ةرطخم :

 نالوا امرثك ًاوىرهزالا لاق يعارلا عجب اعزلا ءاعرلاردصي تح لاف 5

 9 -ه و «ةع دهسم م مرسوه هو

 يل هلا ضعبًرقو جرو رى ه مدلل لاقي ا

 لاقنءار ماا هع رباه .أ قمر نالفواضعبا شع ىراعأ ىو عمليقو ىترلانم

 5 ه ى«اود

 توبلي ديس لاغ نيالا بعرد_ يقدر الاسد انااا هيعمل

 ارش طيات لاق ٌرداناهريغب

 . ليم لافتات 03 رانش لوط ع

 يا سا ضصامص ساما

 وهو ةلاعرلا هئانآ ةعاتوهتءانض ىلا اذهبوا ءزودابلاةديشع ية لذكو
 2 عع

 ئرهزالا»كثنأو ةشامال "دك دايتزألاو سانقألا نم نسا يعلو هبوييسفرك ذي لاثم
 للص لس 2 0

 03 2 : ءومممو <

 ن " انكلا يعل لاح 5 اهريَعؤ ا ادق ظافحرادو 8 ْ
0 

0 7 

 . هلامنأض ع ةا يما رعأ 00 دعت: دقو ةفاذبلاو تدافع 1 7

7 

 ه مماولو 6 ىو هكر ه< 4 2 7-9

 2 ىف 00 2 عيت

 تطسالا> نسوي قرض سؤسملاو ىارلاةفرحُياءِلاو

 اراك ماوكألا قرم عل الوعل ئماعَك سَ

 ه٠ ةس 41 #- مو دصو

 ةزعرشك لاق تءرتو تعتراوهب .امروايعر ىرتهيشاملاتءرو
 -ت

 ربح ظ 0 ده طحت

 لالا. اذك ىترت هلوق

 دديءابلا تاتا ان بيذهتلاو
 : امثقو لبق ارق ىهو نيعلا

 : يطل فاك الابصوو

 8 يعم هأ ميقملا

 لصاح لام ةيعرتلهنا هلوق

 , عملوالا ةثلثماملا اهتاغل
 ةسفلاةانثملاءابلا ديدشت

 سومانقلا فاك اهفيضختو
 يدعم ما هزيغو



 و ةد:ع ؟ةهد

 اةيفالو هنماّسردشأ تنكنوَصرف مكحل فو 0 كر

 .ءاإ سابع إ #

 1 اوانأكواوا نعؤاكن أور نعت ضراولااقاو ىرش ولالا كلذ ىلعآلااضرلا

 ا 4 7

 دوادمبوهنةاضارملا هع ىَرلا تلعجا ذاروصن مونأ لاق وضرهقحورسكلا ناكملىذراولاو

 لبجمساكوضرومدي:نبالاق افرق باةينشلال لورود اًضرتاذكأ

 ذ»نوكيف ىاصضر مالكلا ىف يلهنال وقتا عدل الولف اراده يس

 لطخالال اه ةأرها ذيب .اىوشروبيذسهلا هيلعالو#

 0 وسم عفوم 3 ند ةددلس سو س

 لج اريصلافني رت رك 6 #3 لتبنف ىوضرل 2 امساو اه

 عد 2و

 عابض نبد عبس سرف ىوضرو وو يوْضرامهريبكتوان بلان واايضر ءاسنلا هامسأ نمو
٠. 

 ماله ينو نم قفوم ونعمل ًاوهو لم را ارك نمر ىل طرالا اير ل-ءأهقاو

 ءانش انا هيلا ةداحاإلاو ىلع رم عذأ نولوقي و هسقرو غد اذا ا ميدأ نولوقي

 ٠ ال لاقو اييلع مالا ىبوأ قام اللى مانغاو ثدنأتلل تسيل هيف فلاالا نأ ىلءٌلديمسيف ثدنأتلا

 ايثدفصي رغاشلا
 م ل ا

 عيش بنانا دان 7 عسشالو هعدالن  ىأرانأ
 ثا <<

 ةيورلاق ىَطنألاَت لامر ىطاورلا» ى طرالا تدب ض رالاتظرأو

 ليقفةباورلاءذهىلءرسسفو ىطاورلا 0 ىورو « ىطاورلا ن نيام لسا 0

 ا عضؤمىطاوراوةسيطارلا» ىلا خوبدمىطْضمدأو مصالوألاورج امى مارا
 يرهوجلا * ى .طاو ورلا ميني ف دف « حالا لاف نبي ءرصلا دهس ني ليقد سب قش نم

 موك( ايدرعر مشب فوطو ار لذكر عضوم مسايا
 سمس مه 7 5 قلن و

 ة«رالارولبا طش ارنتست 0 اطارأ ىذبدو باح فو

 1 عميس م0

 رد _ممىرلا 4 00 ىطاورلاوزمهلا فمدقتدقو اا اواازاهاطرو

 ةم سورس <

 ىأ قرة يشاملاو اهظفع واهط 5-0 شاملا كرب ىارلاو انعرىرموحو ةةاكلا عر

 عروق قو ضاق ل ثشاعز عئباو مسالك ةبلاهةفصا هلق املا ارو لك أنو عفترت

 0 نار - و رجا امنالاببكت هو رمد ناس ؛ ناشي دعابج جوعناج لم

 5 مو

 ةاساوثاسأو س .1مهلوقو اذهالالاعفو لوي اف لع مسامالكلا فس ةيلاغ



 : ا دعب
 تودع سوم

 د روما رلا من مالا و م ردد مر رو قميري ولد تدضرو هيج

 ليس فس الاه .شخال
 يلا 4 و٠ يع » - 128 دعا 0 .

 مس 20 مل 3

 ناكل ضل 5 تفي فويسوب الو

 ىجْ الاف ْنَعْو همت لمس كاذلف يلعب هيأ هنعنيراذا اللاذع

 برص و م همم ل

 لعبت ضر ىدَع تطل ضتيض رناك امهنال اذهف قاسكل ال |وق ن سس لعوب ناك و

 امثكرداصلا يفي رطلاهذ_ههب .ريسلا دلو هريطأ ىلع لمه هضيقن يلعزوشاذلح

 هنعاوضرو مهلا ىذر ل جوزع ةلوقو ََخ * تال اذك اولافأك اذك اولا لاتف

 ضرب امءاط اطغأ ءاضرأ 5 هيمهازاجامهنءاوضزومسهأانأ مسن ءيضر .رىلاعتهلانأ هلد وأم!
 مادو ه5

 . لاف هَنْرِدطُمْسو 1
 قام الواهاضّرالو * لطف تضْعْروْلااذا

 1 هلوقفايلاناهيشن مزه عضو هىفاهاضرتن م فلالات دثأ

 دايز ثوم ت قالا ىمابنالاوكيأيإلأ ْ ٠
60 

 ىكوماووؤ هو

 يلع ادردق يطفي[ لع 0 دفا الر ا اذ قمت هدمسنالاق

03 

 ىشرلا ىبار ءالا نبا ل اىشرلاو نمل !لانق> ١ ىلعقاتالو اهضرتالو فرعا

2 0 

 ىلع اخو مسالا ةدقو ىط سوه هيا دأىنلا ُتيضَ ُنماَّضلا ىضرلاو عسبطلا

 «ةهويث< نة ىو هم

 ىّشسرلجدو الهأهلدارهاضتراو ىض موو سمو هفرشألا اذا هيضروهديسنبا لصألا

 8 عر 4 هوس دوسنو م وم 001 0 . <

 « لدعم هوىذ ذر موفانشب مه 5 ريهز لاق رداء اوشصو ىذ ص ناعنف ىشرع وق ند

.- 0 

 حاصلا متسول ف لءاف ىف ىذلار دش لسواكلوعشم ىعمىف يذل اردصملابفف صو

 ءاز دل ماير سرا درا ةريغ 707 هر ورضا ناوش ”رلاكلذك واَض هرلانإ اوض لا

 ل ناوْضرأ ار نأ مصاعننع كوالا ارار سكيت اوْسولا اورق متهاك

 تاذوأ ة يضرم ىأ ةّيضار سعف ليقو واولا تان نملمالا فار نالوُسْرسلوقي نم

 لاشو تير لالا هذ تيعمْسيضرلاةيو بسام مولر

 هَ سال ذود هع 00 9 و

 ديدشتلاب هتدضر و ىع هنيضرأ او هْمَع وديت يضر قعمف هيل ءتيضر راولاهاع ر وايحاْض هيّتضر
ْ2- - 

 ل 8م وة عام

 ءاَضروماَضا صيناّضارو ىئاضرأف هتيضرتسماو ٍدهجد عب هتيضر أ ىأهتضرتو ىضرئاضإأ



 انيشدادزاالمت ىلعالا ىلا امقرتمىدالابأ اذمف تاذلا تافصنمةبُر كن لامذآل !ًتانصوبلقلا

 ل

 ش مص ٠ ا واولا فرح مم
 و 2 و ل” «س

 ليرش هانت اذا جالا لات ئاسغأأ تكتم اذالفتحلا قدا م

 هيفام ىثوت-هاو عرضا فام :ركسساور عون لايطا ىهو ةيسئرالاك ثراصى أ تدر أدق

 0 تاتا ىتراسلاو هبلعتوشراب ل قترساو ها

 ىثرلاليصفا لاقي وودعبلليضلاَناروَحلحاذا لخرلا ألا ءالا نبا ما 0

 5 يعبر 5 راهعجو و درئلاو خمس ا :رلا عار لا و يشمل ب رشي تيس رلاو

 اذاءاصرلار ءالا نبا (امر) ىنشر مدعو و نمر يول ل :لاانتجو

 ئ ثيدحىفو طل دضروهةماَضرل (ىش ) م-ءأمقلاوإ 0

 ١ ىمخأالَنلب د وعأودب وقع نما فاعجو تطعن نم ٌدلاضربدوعأ ىلا مسهل “اعدلا

 دمي اارثالاز لاك اضرار مافن اورؤو ةيف لععلا مت اكيلع“ نش

 تافص نم ططصسلاواضرلاو:ًايحالاوةنامالك لاعقالا تاغ ١ نما الدب وعلا نمتافاجملاب

 داساشما (قدادز اهب نسكب وع لاقفاذلا ىلع هرطت ةرصق دو تا هاذ مورو

 لاقْيروصفَكاذنأ لعمكيلع انت ىصح ال لاقفء انت لا اهلا فرشلا طاس ىلع ةذاعتمالا

 طّضلا لءاَض راي ذاعتسالا مد_فاسغاف ىلوأل ادن : اورلا ىلءامأ سر كس يعش 5

 نمخنةلالداهلعل والا ةلالدنالا .هرك ذامغاو اض زلا لوص<ل صحت ة َ ,وقعلا نمتافاعملا نال

 ةحلصملل قاعي دقىشا ارلا الو املامثاهج حرص نال وئاهنع كف ةقباطملالدارلء لدين ؟دارأف

 ةبقاعملا ىلع ى رع اولصالا ىلع والا نايس ون اوضراّضر راش و ريغل اق افيتسال وأ

 اً هرلاةماشت ىف ناوجوناَوُض ةرئاسكلا عمسو كرش املا سنملا ةداراى عفان ذهن "اكو

 دقو رثك أ واولاولصالا ىلع ايلانامهلوقي نمبرعلا نفناّيسرو نايجسمج ولاو لاق ىتحاو

 ةاَصرصوناخرو تاركش هر :الودي ب ومدس نعةرخالا انا ا اب

 ىهوهديسنبالاق ينايغل ا نعت ةريخالاةاضروايضرأ موق م قروتاَسموأ نم م ضارومف

 نءنِيض رموق نم ضرو "وخال ضار بها ىدنع ولاق ةاض ر ىلع شد ررعسكملا ىعاةردان

 قتلتالهنالقدحاهرسك ولو نيعلا نك. ايزعاولاف اك اومضراولاةوهيوببسلاف ىنايعللا

 اهورق كا ذلفّلصالا فداضلاةربسك اوعاروةرسك اهليقوةمهذل ااهلسدتالّس ناك ثدح ناك اس



 9م / ةهمسمضا# - ةوس 5 ًََح 001

 اماكتشتن الق عاول 53 اقءسأو يق لش نوزدجاملأ

 هموا ضأ عم س دل ب 7 0 2 ل

 ادم امالك ىلإ ا ع اَمهاَنقتاوءادعالا ردح اقالأ

 قع فوزا سمس و)ءدومع ت

 نكات دب 0 - ًادسعوأ لاق نق برايك تبدلت عَ تبذحف / 1 ا

 و ه-+ 0

 دواعاو»“ هدرا انعم ارغفلالافو ثيدل ارك دش أى دا هيشدحأو ىف قدسردوث يدا 0

 < 5ع 208 راموس ©

 لس اودرومتناسيو هاا او هكاساذ ان الذ نالفىساروداوناذا وصلا اسر « رك ١ ١

 دس همهم )سس .هع

 ةوسرلا لبقو مسكيالو تاويل عا ارك لاقو للا نمراوسلاةوسلاذ

 04 وسو# ذدَس ةماو

 ىسرلانارس ءالازبا مطنوخ نمئش ةوسرلا ىرسهوملا وو فنحن مالك اذااودل

 نتا رة ىرهوملا ءايحلا اطسو ف تباثلادو.هلاىسرلاو رشلاوريخلا فت اثلا
 2 مو -

 ةوشرلاهديسسنبا ةاباحن ماشا راو را در (ا 9
 مع ىردوو

 مهنمو ىئثروةورلوعب نم ببرعلان م هد وينال ىّندو 5 ىو لبا ةةدرعمتوشرلو
 هاطعأ اوُتَردوُسرهاَترَو ىو قي برعلا لك أ و لا يور لوقينم ع رمد

 اًذاءاّتارو هَسالهاَعَرتو ءااساتارواهد ]اذا وشرعت راو رمراثردقوومَ رلا

 اًنَرادسعوأ ا رهلااعر نمتذوخأمٌةوُسرلا سابءلاونأ لاق هرهاظ

 ىارلا نيب ىد سي ىذلا ش 50 ”ارلأو وللا نسراشر رلاو قكفذ ل د ةىذلاءابظلادالوأن م
 2 و

 لدول ةراووشرلاوالا نبا رلاو يراوغ رلاهتنا نعلن دخلا فو ىرملاو

 هيعي ىذلا ىطغين مىنا اف اولا يزسو كلا اًمرلان مصأو تالا ة جالا لا

 و - 00

 امافاذهل صنت ةانهلد ايزل دامهتني ئسسلاعالا 2 0 رااود- ل داو لطامل اىلع

 87 2 و  مهقعمع هو

 رايد خأدوعسسمنباذأ !ىورو ةيدلدح ا يككرط عقول قحدخ ىلا الضو ى طعيام

 و و

 سأبالاولاف نيعباتلا ةمَأ نمد اخ نعديلو لبس حياد ىلا :ىفةشرحلا

 هديسالاق ةيشرأ حاولي اشر رلاو للقلق اذا هلامو سفن نعل ج راس

 لاف ءايسثالا نم اطباميلا 5 1 ربل صولا كاملا ىلا هيلو هنال واولا ىلءهانلحامتاو

 لبشار لاف ارتب قلعم انامل ءايديهندحأ لاح نات اذ ذلك نوفا

 لزانم معا :رلاو دسىناشراهلل يأ أو: ةذسكالاءذهففالا اذكع لمتسيال

 لاَ .كلاةروص ل راغصةرثكبك او كا راوردوجلا ليلا هيبشتلا ىلءوهورمقلا

 اذكعوهام_ هايقتاوهلوق
 ىقبئاغلا ىشللاريمضد
 ما لصالا

 ثيدحلا عمسال ىلا هلوق

 ظفا او ل_مالا ىفاذكهزملا

 ثيدملا عم»”اليفا ةياهنلا

 هىثد-أو ىضن قدسرأ
 ع هه. 01 .
 ىاىدصعت قدسرا مداها

 يعم تك ها ملا هتنأ
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 ٠ 6.٠ #  0 8 - 0-3م .٠ »و هدم 5 .٠ - 2

 زئاحو ةيزاخ ريغاهتاشواجب رحدانغفاذاس صواه ارك ارق نمو اهيسريواه ير هللا نأءانعم

 و : 35 تطالم ه .٠ 1 عا
 اهاسره نان أ ةسعاسل نع كواحد لح وزعءهلوقو اهاسرع واهار_-2 ىءعانوكحي,نأ

 ا 07 و كوم يالا «عا٠ذ 0 مع 1 0 ُ ا

 اهسومواهيرختبرقولو لاه هقلااهاسر أوبل تسردقو اهواسراواهؤارا هللا مس

 تيتووعنلا كلا انهةعاس 0 00 را
 دو .9-+

 ل ضرالا زل ساقي كربالات 0 را يمت ل ر اوةنيفلا

 صارخ الا لاك هيف رض
 هس هس مهمل

 رهاب دولا يسر ت عش 3و #2 دماعو مرام ادا ىوس

 هسا ضاراصسلا تأ ءديس نب لا اهيسا يتعلق ر طع ناكمةباصسلا تدئاذاو

 ذالبالانمرُنقلاو بيذهتلا ترقَمافا ردو للاسر تداحوت مادو ترقسا
 1 مس 5 9 يي

 . ةيؤرلافو ارياسر لبق تنكسوميلا تع ارواهبددهفالوشمنع قرت

 4 ذا

 اجا

 مودل هةسع

 ل : اهباجاذانيق رحتاذِب * امارات تاما اذا

 ىأءامدكت سلا دو اهيفرده اذار متقن نع نك رس تاذيدل وقو ت ترسل تلم

 ايما

 حوب الي ءارردق و العام اذاكلذول 00 انين :اولاك اعروىرده هويلسأا 2

 اهمال ناالاق تايساّرروُدقولاعت هلوقو اهلي وت قاطبألو امنا

 ا ٌتباوألاَ كابس ادى َرالامحلاو ةمئاقلا ىهووس رتل ةيسسا َرلاو
 0011 هومو ا

 او 20 ا 11 0 و ةرك ذثن دمج

 3 ي«ثةوع 2 ,

 انمى ديملاةسصيتقنب علاق ىرنبالاق هنعدي ثدحو عقر اوسر اش ددوه د دع

 مرادن هتلادببع

 و 7و نو سد !» .7 سهم و ه2 ,

 ظيودمالت ا ىح تامرحو « انس را و كام انأ

 و.مء وود ه9 مسدس 2 دهس < 2 2 70 1ةس

 اه ردع 5و .ريني> اهتم حراس 5 ةيمرل عت ت تضرعد اكسر

 نس مول م
 داحاو ا رام ءالازبا ابئيدحو اهلا رك ديد ىأاهرذع ىبريرب-ةوق

 9 هيك تا ارو سه سم

 ةمرلا ىذا ىربنبادشنأو ىف بث دسىأى بشرا تيد اتي

 (1ةفانلوأ كاد ىلع « يفداك 0 كيلَخ
 سو ور م هب ا اح سلو ا 5

 ايكو اشهد *ذ هلا ىبامشبعول اهنأ 6
4 



 ) انيإ يلا أولا فرح ف "ارا لسن 5206
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 وء-< هع «#م م 000

 تدر أد قو ىرهوم ا هسدرادقو هوادرىدربىدردقو و لع دوكي نأ سون ديس
 يأ

 فرط اص ةامعو

 2 ا هدر ادقو ذوسملاىدرملاو السا مرعاذا ىقان[

 امهر ىالالهلاىدران ه'يلمهملا لادلاء ىوروب امهلازهوامهعضلامهوك رتئأامهئذخَأف

 ىفو قادت دوج .ولو لاذ هيلي هديسنبا لاق ةعلالاذلاب ب روهثملاوامشوُملَحو

 ديبالاق 8 ص نمفيعضلاٌىْدَر لالا ارعالان بادر تون هاف مالسلا هبل ع سذوب ثيدح

 هه - نو ع

 اهمادهاصلاكةءليلا لثم * ةيذر لكبانطالا كا كوأي
 2 --- م 0

 ول ءءء ا سك

 هيذيو سيل ردسي زلم نطا/ادلال لاو لال. ياها أتأمل

 فقالَ تكو فن وُمهماصًدوصنموبأ اق هرباذاانالفنال فار ارعالا نبا «(اند)

 رمثلاقو ترس ىأهتلاىلاَتي 5 ٌرْرأىومالا 8 «ريلقاذاانالفنالفارر ررخ 0 1

 ةب ؤرلوق هم هوزومهمريغزت اجاذهورو سمو: لاق ايلي ىو ةقاى زر

 و مسد ند #9 ه ع 5

 هيلاتأكلاى1نالفيلا ا زرأىرهوملا 5 :ابدب كاع #َ
 ري ع 9و

 ا
 هب و 5م .ء ب ول ءس

 ىنؤلو ث يعد ْنمْفِ رغن 3 عنا يباداضنأ نبا 35 ركلة يسفدعوال ٠

 هنئاّنأ الو ثد ,دحلا ىو فرشلافنومدقتملا هلاوخ أو همامعأ لج رااداشنأ مامعالا داشنالا

 كاك زوم همري_غاذكتهتاياو را ضءبىفءاجلاقع ءلاَس : رراململاةلال تبا

 اسر (اس هع باهَدو الطب لَملاةلالضو لقانا نموه زم
 هوي مد #هس2

 لامجو نضرالا ىفهلاصأ تنئاذاو 7 رم للملا ابذو وهداسرأوَّتت ىسرأو اوسروسر'ى ثلا

 9س 5 سم 7

 همدق تسروةيتساراهتد_تاو شفخالا لاق مساورلا تب ايلا لابخا نم ىماورلاوٌتاّيسار

 سسصع موو 2-25 2 هدد د1: ٠ضتينف فج نو بيب ف تتتنلا

 تسفءاملادارقفلا ىستناو رْعملاا هلق سعيا اوسروس .رةنيفسلات سو و بر اىفْثشت حا

 هللامسهةنيفسو مالنا هئاعحو ونةصضقفإ 0 زعلالنزاتلا فو وغاهاسراو رسّتالت يقبو

 اها أ رقنمىرهومل ا لوز ءهقتعنلا ىلعاهيس سواري

 ءادةلاتيذهتلا تَرَ و تسر نم خفلاراهاس واه رو تئسرأو تبرأ ن معضلاب اهنا صو ْ

 ًرقو اهارختنويفوكلاًرقف اها قاوفاتخناو اهاسرم نم ملا مش ىلع اوعقجا مساك |||
 ىهملافاهاس صواهاركش أرق نم دساوبأ لاك اها هاغناو ورعولأو ردكسح نياو عفان

 هارلا مضي ملا اًوسسر هلوق
 في ولوعف ىلع نيسلاو

 ىلع نيسسلا نوكسو ءارلا '

 ها نوكسلا,لعف



 (ىِذر) ءايلاو واولافرح « ءارالسف 22م
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 7 (تماراذادا وقل نعتبدادد اب يو كبرت زول عب شدالاو كارلا

 يدرملاوىري بالاك دارك عاام ج ادق شوكت ةنفللا يع ةبشْشدرلاو 2

 بواقمهنيدادو هال ىلع هذ دوارو هدواروءارادلح لا ىدارو كلالهلا اي ا
 ندا وص وه 9

 3 هسرف تعنب لوف طلاق بول ة مهنا هندوار مآل ىلع هتبدارمديس نبا لاك هنم

 ًْ : بذمار بعدا د ا ”اكماجللا سأف ىلع ىدارب :

« 

 درت ملا ةيةدايزلا كاد دجاو يجن ,افوهسسلادو هتمحادو لجرلا تددار درع وأ

 ريثك لاقو رمد ذأ كاونعتت عب و ةيطعلا قف كندأيزىأَكئاطع

 هد ”ءو6ء- 5ةهس

 نم لموت يدح فورعملو وةىدر »هس بركة ولما

 نسي ”هم9 سس

 ع : الاكو هذمف 2 رعمالو اوقدداز ردد 29د وعني زربىأ

 اه ادراوغل «دقواهوطعأف 23 موتا ممم

 . -ه

 وع ىدرأو تدز تيدر أو ئنلا ىل+تيدروداز ىأ ىد ربىدز أ واكد دن املا ىلعىدر لاقي و

 نكت دزّنيناملاوزيسمما
 دس جاع ه»ع

 7, رشعلا ىلعاعارذىدرأدقٍبسقلا ىو 5 هيوعلا نأ اك ابطخ ابطخرمساو

| 

 لوفامأو هادقلا دل سدناو دو داززسملا ىلع ةنأ برسعلاةسفا شل لاقو

0 8 

 ٌقيهارأو هديسؤبا لاق ةدابزئدرءريسفت ليقف فورعملوق ىدر يهمس نب ةزعربشك

 مص ةم

 امناو هديسّئا لاق الملا عض هوهوعض دود لعف ىلعامم ١ و اقجلا اوكاصضاكَلَ ىلعاردصمهمم

 مدعو ادد دوو غمالاجال الب بابل اذهل هبفر ملام عانيضق
 نحارلا لاق عضومملابءادرما وكرننا بهدي ىأ ى دن ىردأ ملا, ىو

 ا ا 5 2 2 ءادرم مو لاس الع
 ا
 معو ميهف فن مكدار آان نمو 3 86 00 هلالاَسَلف رخاآلاقو

 كذا (كنبإل ةفرشمت سيل ة حجما هو يلارسكإ ادرم عجب كدار 11 جهدالا لاق

 امناربعيطتسيالىذلا كلاهلا لوزهملا لب: ءالا١ نمكذرلاو ىذرأو ىذردقو ضرما هلة ىذلا

 ةكورملا ىهديز ولأ لاقوإ زعسسلا ل نمةلوزوم اق ةانلا بدلا حامصلا فو هيدر الاو ثعبشيالو

 طرا الويدَ لاو رطعبالف ةقاملا ثيدح ىفو باكرا قلت أر دسقنال انقله مبلل

 نبالاق ةذاشةريخالا ةاذرواما ذر عباد شلك نمفبعضلا عذرا ليزهلاىأ ة مدلل

 ةملمبس



 ان ْ (ىدر) فر رديتر * ءارلالسف 7

 تدوم هموم 0 وو ماوسدع ه :

 اهرضرالا مخ رق سرفلاادعاذا ىعصالا رعت يه دلع ادراك أ رغاشلا لاق 5

 درب فلاب ىدر ٍ كا 1

 ىعدالا لاق ودتىأ باقل هْاَسدرْاَوأَع» كك مثيدح قوديدتلا ىتكاووذَعلا 1

 مردل# مدس عوس ةؤه- ا ٠»

 تجيران اندرواندزليخلا تدرو هعتسو هبرا نب اخ اوذ علاق نايدرلاام تاه ثا 2

 ممودص س 0 دوش

 نيباح رضرالا» -راذا نادرو (ةرعدزبىدراتلا فو اندر واد ىد

 وعدل ليوُب رتل لقد وهاهادرأو اوس ابار ألا

 َى ألح قلع قبنْعَمَو لَنا ذا َنيدري راو اواو لكي درب ارُعلا ىدَرو سرا 31

 مرصع همو 3 0 ىوصو

 اذا ةددأر بضل الفيدو ىرخألاب زو ميلر ىذا عفراذا ماعلا ىدرو نيعلي 1

 ةرا-نبالاق هندصر

 .٠ ءامعلا هلع باني مص مد ل عاني ىدتونلان اكو
- 

 »ذود 9 ود عمو < 25مم

 لاش اهنمهتصرىأ راحل اب ميدرفعوك الانبا ثيدح ىو تمرد هدرة راجعا درو
 مع

 دحأث يد كو ليقتلار ردا ىفلاسقيامرثك أ و طا ادرم او ىدرملاو قراذاةرىدربكب
 00 مد ةم-ء ةم هد 2# سو

 اهبهن ,رضاذا لوععي وأز صل رخخاتددرو همدصه درو هامرنمىأءادزنمتايغثوأ لاك

 ىدارآا هَ و هيب هيرو اهيىدرتة راد او هنرسكر طانئشلاتيدرو هرسكسل

 كلذو مىنهيود سل دعا يئاالثمب رت ادرس ردنع لكل قبه لوق نمو

 اهيىدتيف هر هر ةمالع هكرج سطل وساذاو هرب ل علمي « ندلأ ٌبضلاَنأ

 يعج وةدراه/لاقب ةرذصلا ٠ ارا و اكرم لاقيت الملا ف ةقالاهبسو « هنا

 ليقمنبالاقو كَ

 لاقمٍبيْد امل « اد رلاَدَحلمةيفاقو

0 ١ 

7 2:7 4 

 دب

« 

 .نياوو د ركن نه دود يا لح

 لح رلاداكتالىذلار م رماو 57 #2 زذيروصَمنِمْتدكَد * لبق اكو

 و هو هوو وسم وسمو ضو هس وس -.5

 رج هءىدرو هنونيلبف انور ضرف نورك < اغلا ناكملاو رجلا هيىدربه دس هعقر 'طياضا

 هد 7يددع ءو

 ىرش قلبا ا 0 واهب عقد ةروهامتاىد 7 و اهمدجي ودمَلنيقدَملََؤ اكص ذاب

 كلذكو بورا ىدا م مهو بور تركن عاجتلا لجبرال بق هنو يعرج

 لاقو لعب رملة د ردوا ةراخط اهبرم كنت راد 4 ةادرملا

 ثمللا لاق هِدّسَتلا لع ةلدفلاولب الا: نم اوقلا ىدارملاو * ضل ىد راك أع لك
 يح

 ىداركاو ليقلاىدا م كلذكو ةماخاهل تناوب شواملقنلىدا سبل اوقع
 رمرسمص ف م

 ( رشععسانلا برعلاناسأ - ه )



 ا ا

 (كن) ءايلاو واولا وس « ءارلالّتف

5 

 27 نارعالائبا ل لقعلاءادرلاو ققعلانماديلاع ل

 موس سام 7# ا 5

 ءادر لاَدَلبَق ع رصف « نك ويعلم اادشحتر

 ىلارعالانبا نائمون ثوكبذه لمن" او كراد قحاب رام لك“ ادلة سلاف

 هئسحِباَبتلا"ادرو لؤادروهفّنليزام لذ وأدري وكوادر لرادو كوادر ٌلونأل اي

 000 9و 8

 َد :قرزاقو هّتسعنوهيراضغو

 ٠ الا ورشلاوادر 5 اهسولا بهو ليلا 00 « است ارْخَدلااذا تح :

 ظ ْ كلذكو 9 قبلا نرى اسي يو هوم دوما هولا أ ورمل بوت
 ١ اذهىلعاهر ونواهتسنح تقل ىأ هيلع < اهات قل اكهحوو ةفرطلوق

 : .. لاق ٌةادرماهدحاوديدزأْلا ىداركاو لكك هلَدْس . زاهروثراصو ةيلكتلا نمد ولا

 ْ 0 * رمآلاثَّدثنىربالو هن , را ىدا سم ىدتربال

 ظ ءاسنالوءاستلاورسنمب رايك لوقو تلهث لا ٌنيدلاءادرلاو اهل د اونال سلع لاقو

 ْ ةادرلا ءآسنلانامْشْعْل عيل هادا 186 درلا فقّضاو ءاّكعلاو ادار كماشت

 ظ هنا لغير ونون ذملا نوكيا الو ذهداَريفاعلا بو ةةاراتار يلعن لاف ينااانه

 | ءاسنلا ابشع لقيلو ءادرلا ف دلو ءاةلارك الك ءاقتالوماَبلاداأْن ملاك هنأ ههجو
 1 هادرلان الدري ىو دوصنموأ لاق نيردلا هلة لاةفءاقبلا ىفءاد رلافيفتامو هل ا

 1 ىكلاذ_هنيذلانام لوقت برعلاو ثامنا وقلق نيتكلاد نبك ىلع ع 3

 ْ اهيىدراذا نييك ملي ىذلاءا راك هيلعوه ىذا َومْمَم هناا در نيدلل ليقف بر الون 3

 : ' ءاسنخ تاافو برام ام هدلعتمنال ءانرفيسلا ل يقدنمو

 اراجاهيف اد َتْلَعَح 4 ماجا ربة يهادو

 كفينساهيفلاطألاَت عَ ولأ راي ىتارجك ٌكئادعأ اتاري كفي تو ىأ
 هَ ف

 دقو ءانرحاو ا لاقنو ةيدألا فويل اوُرسصىأ مصاعب ادرس ثيدح فو
--َ - 

 ىتفالا لاو تواذ رامات و

 مهموم ةه - هم 26

 | اريبعلا هيف تقر رقر ف دصلابس 5 درعلا"ادند ردرتو

 باسل 4 و حاشولا عضومةرضاض ىأ كن رمل ء امه ةًارماو قوام اَامو هع
 م

 لاو



 م 8 1 "0 2 ةق 1 7 ١ 47 هةر" بلا دينا الين هيف
 70071 ا ٠ 12 25000 , اثق 00 71 ا دات 252 000 ا ا 1 1-000 1 00

 0-0 | 7 3 تزاوج الا يا : 1 5 0

 كنافاإلم |

 حل 2 1(ىتز) - هايلاو واواقزح ٠ .ءارالشف

 8 ممالك نالثاوادرتْفشناون ادرهتيمنتو سلب ىذلاادرلاو هككهمؤهعقور أ ضزالاو |

 ١ لومَدف :اهلقتال 0 ا ىهاملعقيشتتل اكلم ركقأ رافد

 فاأوبق رةبلص ا ةزمهم رخآاممنآ [اضوونا ارقٌلوع تأ هءاوصى ربزربالاقن اون 7 74 :

 ناوارغض لوني الاوت ىفاتكث أت ةوكصتن ماو ىرشهوجلا لاق ةدئاز ا

 قدام ارح ودابلعلثمهَعْفُسوأءادر وراسكلثمءايوأوا اونمةبلقُثمنوكتنأماو ناوادوسو

 نا ايل ونا 0 تاقفشبل تاز اواواهتماق تنس نارايدناايفَتنافلالهثوحادرم»

 نآ 56 ايلعونآ ابنك تان هوح أو وةبلشألا ل ثةزمهاه رنا و نا اوادرو

 ةفرطلوقو فحل ن نمعادرلاو ةيسك أ عجلاو

 اه م < م م مت, 5 0 2

 م ن نوللا قنهسيلع ه امتار يالا هوو

 ةءادرلاوهو هيدر عخلاو ضرءلاوهىذلاروُدلا نم مخلب اءنالر موجو عواد نيج لسا ١

 ءادثإ را لاَ ق1 و ءاد درلا سيل ىأ ىعجىدت و وهيىدرتدقو ةرازإلاورازالامولوقك

 7 0 و -

 هيدرانا همبدرو يذلا نسحوخ لوقت سوبا نمتلذاو بوكسر هديكراك ةيدرلاو

 . ريشك لاق ارخص هز ناكت او فوركس اوعادرلارعل جدو ريبكلا فلا ادراو

 1 لاا ٌباقر هتك تقلع #* هيما

 ند اراب« ىلع 0 لا فيانادرلاو يا 2 رد شو

 تام

 امورأتاسشعلا ناطيمعَىف 5 هئادرَّتَكلاهتلاَن كم
 - ا 2

7 

3 اى فرعيلهيلع هقيس عضوازوهش الجر لقد لجرلا ناكراكامماسأ لقال ناكو
 

 قدزرفللىربنبادشنأو
 04 و ه5 - 000

 ماهالادوجو ن ءتلجو ىئادر # يقوي م فويل ىدف

 رخادشنأو

 هما مورو مجووح | عل 0#

 2 نيدعساخ أ انادي وز اه و ريع دبع ا در ىعزاني
 م سس اس <

 مع 0-0-0
 - تاما

 باعث دشتأ ىدبراو هىدرتدقو

 7ةءمسر< 2 م 9و بع 7ةهس مع

 ممعتيالاو ىلشم ىدترالف * هنأ تال

 نسل ايش انين بلغت لاقو رفا نا لبن ع ممعلاو فيات عمادرالابَي 321



 (ىدن) ّْ هالو داولا نقر جدلا < م
 سافضا م 2مء- هيب همم

 دياز دوقي وو يعاب كأ قع تالف تاتو رطملاأط اءامدللا ىجارتو رتفهتحاح
 82 ا هل 6

 قدالاءانرالاو رطملاشأ لعألاءارالاو بريرقتلاقوفوهلقو ودعاة دشءامرالاو نع

 5 ا ودم و

 ا ةقانوءا م سرفو #*َ لُقتتَب ير شتوناحرس* انزاو 5 سرقلاورمعا لاقو قءالانود

 بيرقتلا نودود ع ءاخزالا لبقو نيرا 01 نوتات وأو امهريسس ف كا

 الو ران فران تحاو سرفلا يح د : الرو هنمونأ لاق
 7 دو

 خب ران موا مسرغنا“ راو روصنموبألاقو رشح فروت دنعالا سرفلاتارلاشب

 *#* ت3 سو ةس اس <
 ةياذلا ىترأو عمد سبأ ىأانعدي نأ مهلوق نمنوكي نأنو يوني ةعي سلا ىهو ار

 00 ءاشرالا اهب 00

 و يي م#ةددا#

 لكى ةيطللا راو * هد اغتيل نبادل

 ه ويس «1- ع د لس ساعي

 لن نسما لمس رذلاقد دع هريغ ودل تو هل ونس رد ل نأ رال اديسع ونأ لاق و

 َكإهىدرىدر , رسسكلابىدر ءراهلاىد لا «(ىدنإل ءارالا ةريثك ءانّمّنانأ و جام ف كله ىدر و
 مة5 ءو 9ةو-وع

 ىلع ةيدرتأ ماو كلاهأ درج رو هتكله أ ىأهشدرأو ا ُكلاهلاىدرلاو دروهف
 هه 26

 دهسا هم مها

 ىدرتفو رب قرف يكل مانع جاجزلا لاق نيتك نازي زعلا لي زنتلا فو لعق
 ىتحامهوبعتأىأ كالهلا ىدرلا نموه امتحان ا نيك نا بصلب

 امهلازهوامهفدَّشلا هوك رتئتمعملالاذاناودراف رو مملاةياوزلاو امهوفاَحوامهوطدسأ
 -- و س ترسعلدعو ه#هس )و ماقام لا 2 6 م -

 اموزيزعلا لب زنتلا فو باف هَل ىدمممادروهقلاءادرأو روت كدرتد ىدرتوهلا فكدرو

 هوت ولاورأولان ةوتز هرانلافىَترراذاليقد تاماذا ليقىّدَرت اذا يس

 ووو عود
 رو ماوه دل ثدللا لاقو توق فرم عضو نم مترا مش ألبجنم عمت ىلا

 رثيلا ف ىدرلاةيو د لسا نمىة زو ىَدرِبِلَل فسالذ ىدردي زو لافو ةاوومف

 ثيحن كا رف ىف لاق هب يجف نان :هلب نمر ريف مق ا

 ماذا هنتي منكمأ عضوس أى هكذا ىأ د كالّهلا ىَدا نا 0 ىدر تذل

 وهفىدرىذاا اريعيلاكو هفق ل اريسغ ىلع هم 8 دوعبسم نأ ثد د ىف و هر ع نم نكس

 سدو همم سسوا م د

 لريال بكري ديرأو ربل كر اوبل كآهورالا قوتنا بلدي عر

 هامدلا نيبامك_هيديدرت ها طن نم ةماكلا ماكسي ]جرا نارخ . الاهثيد_ىفو هس لا
9-89 - 

 ضرالاو



 ا ا ع ول

 مكان ململا# هيدر محند عب الو كرز ل”
 فاس ان مَطْسمَخارأ * تكرس نيحاشولا يتورط ذأ 0 ٠

 سهر اه هم

 نابرض» خرصان تسوقي يرعلا لاثسأ نمو 2-7

 وأ لاق انابرواطابر ار تاةاارُاو مالكلا نربسلاهدنعكيفكيب رك ىلاةجاحَسَلط

 هخرألاش و هنا دهب ىأ ديف حرأو هنعهفرى أ هقانخ نم هلخارلا ب وروصمم

8 - 52 

 ىترأن ماعلا نم مالافم-4إ أوتو ءاششيس بهن سن ما رمال متوىألبلا

 نارا لبَطأ نسف ل1 هرقل ةنذشلا معلا راها هتماعأ

 ىادلاولاذلاو ءاملعاوءاماورانلا رار :ةوْحرلا فورخلاو ئدلا نعلم قتلا 5

 ىريي ىذااوهوشرلا فرماو ءالاونيثلاو نيا افلاونب_لاوداشلاوداصلاوماظناو

 نيا ماب راجت وصلادسةفكاذوهغو مدل اورشرلاو سك لوشن كنة ىرتالا توصلاهبفأ[|
 05 525 هم ءوض 2ونص مس 3#

 مءانئاىرو حابوهفاحرخر ووحراةروو>ردقو ندا فعلا ءالاونيكلاو

 لاقيو ودمي حا فناك اذالابلانروهو يح رو بيدها داو

 ءاعدلا ثد دحفو م0 اير لاب َقميعُدبآرمالا كذا لاعب و ىنر شيع فهنا

 مس' © 2 6 س ه9 همس

 ةعساخرلا ءاغ رئاد_تعاعدلاركيلفرخ رخاالاثيدحلاو دا اخ لا قهظنارك ذا
0-4 + 

 هلوقو هتك يعمو هز رو يطاسومغأ هيلو نيالا سلثيدحلاه مو شععلا

 اهنا يلا ىف ةمأورلي لاثددحتفو اًعسناواَص_بأ أ ىعايخرتسأ ثيدحلا ىف ١

 نبا حا درا نرم اش ٌراثللا 9 1 3 وثيدحلا فاخر / ارك درركنت دقو قولا

 همن كر نيزعلالب ل ةّئئلاعب رلا مضلا .رلاو ىرهولا ًاينغز 3ع 2 درسا

 قوق وزال راما ةامنراهانلعح ى أش فخالا لاهو دق ث مح ىأ 5

 ىوتَعلا لممْط لاك شدا
 - ةءو ”تقع

 لب ويلا نيعسالولو قاسأ 2 امدعيْن طنا هبىرتساو لب أف

 ةدموقضدع ةنسح لاح قوعقواذا هلاح هب هبتخيرتساو حالي راسا لاقي و هلا ٌتَدَسَح دير
 مل 7

 ا ازاطا سون روز وناقش يو ه0
 ىترتسا ازا ةقانلا تَحرأو ةعسو "ارو لعجو همعنوهءطخءاخر أىأس طخناهيكرتساو

 نيحدالولا دنع امهحار دارفور اجو غب عوالم واتساع و خرم ىوفاهالص

 نءىتارتوهدعايهاخازو سعاشت نع ىارتو اهُدالو ناحأرملا تخارو اهيَواَصف ولا عقب



 ءايلاو واولا زس .« ءارلالصف اس

 لاق اهتموح برا رو ةيظعلاٍةرْذَصلاوةراحع ارلاو لاق
 ا .روذتتكلابرَلا كرو 0 اناسرشراد تارا

 رءاشلف :ربنادشنأو

 ايمو نأ "ا مهناسر انا ركز انف

 5 ١ لاق ىلا هوم ةمتولا جرو

 : را ديدلا برم تناك اذا »+ مولودا ىلع

 يزل ربنا برملا تريل ثرادترصبلا عضم انهو
 اح

 وألاق لبا حرم مَعَكَ تئأدَص نَنيلسث يد فو برا ىج صو ثوملا
 1 دشنأو بركان ٌرميلعٌترادىذلا عضوملا ثا

 دلتا همم * ىسرلا اههظق ىلع تراك اند
 ا 3

 م ربو ع 9

 احر باطلنا نب رمعا لاش اك هسمأ ىلا وه ودب : رن تورد ديىذلا مهديبس مولا رو

 يسرا لايعلا عام راو هقاض اة اذاداوحو هَمظعاذا احر لاق: ولاق 0

 اكلة نيكحٍبتلل متحف و اهراس مِباصل ار رو ايما سوفا هيعسن

 اهريغن عفو اهسفب لست ىلا لئلا حلاو انهما امو هيرادسما ىاهاسر

 ئارلالوقنفحراو
 موس م وص رهدود هم < 5و

 راو درفت رانإو كلا 031 ةرقعيرلاونيراسلا نمتسع

 ايات مرا سرفاسرلاو محد ةزيوشكلا لبالا و هو ةناعطلا لبالا نماحرلاو عضوم مهما لاق
7 00 

 و6 هدو وهب » ه

 )00 تسال عضومدنأب هورسفو تايحر ليد هرعش ف نأ موق معزو

 ئيشلكنم سهلاوْرلا وو رافوسرلا هديسئبا لاق (ان) ملعأهتلاوءاولناو ىازلا, تاخر

 0- ءارلا 1 ا ب ةواشرهيف ىذا ئةلاوهوهريغ

 ه قمم سس #

 رو ةردانةريخالا ةوشروو روما روحر "اهلا لاو اوما خف وح رلاوالاق ءا اردلاو

 ا هاخاَرو طايرلا ب رأوه اور راصاذ اشنأوخرو ل اودلا حر ىرهوملا را

 - ه*ءوفاك مود 500# صام

 بد اا "لسا لوس ى أ وحر سرذو انرسا ىأةوشروةوُرهينو او>ريلعج

 م 7 ل 0 2 39

 عمور وهفالاحرلاَنلَح م اهيرع عطقن“ا 00
 ا ةيخْرأءذهو هير اثارسغو ؟يبنلا تشرأو ور لقيلاذ ذو ضر ٠ ىثىهذدارأ

 ةيرتتاإأ



 0 (احر) . ءايلاو واولا فرح « ءارلا لصق

 ةدملا نافهارتاك ل وأتلااذهو ريثالا نبا لاك ةنسنيعبس نمو ناسا رسايل 1

 ٌضوعمالسالا كرلوُرَتىوربو امتاقاهيفنيدلا ناك الو هير اراشأ ىلا
 م نر اد

1 

 اذهل ةيجرتم هذ تولت وترادةسسا بلا تحرتو اهرا ارقيساواجت وتطل

 ةب وراه يتطتانيىدحااهل لق
 هعمل "سوو _ ةهم م6 26 -

 1 ىرملا جبركى رتشأو أ د ىرعت خت نأ قرفأال اب : ٠
 هع فد و - ا

 ىذا ضمه يشب مدفوع لا ىنرلا وسي ىذلا رمل

 سارة ماعنا حلاو ُترادَحسااذا تحبو وحتي تحرىردوملا نومه ْ

 37 م ةعددعص ه
 قديس قشلك ىف قىرت "رسما دنا نيسنإلاموقلاةفاهس ديوس تلا يراه د و

 2 تست سد
 <«ءع

 ءاسرالا لمقو سارضألا ىصقأ ى هواه عبدا وتلا منح اوطلا هولدن متسول نم

 لاق ٌكحاوضاا ىلآ وس قعيرأو فلا لعأ عبرا هو حاوّضلا دعب

 8 هروب تار

 رن اوألا سورشلا"اسزأزكأ ع *» تكردأ ضيبلام مانع تمحماذا

 لاق رطل اممسارق ل يفلاوعلاءارأو

 59و هوس ه79م_ د ووو

 0 0 ”راةق لدي قلم و "هلا دمر

 ُدامَتلا لام اترك نانو
 ست ع <

 هدوء ممول دو ع

 نيدطلا رك اهموُز زيج ىسر 5 اسد

 نادشأو أرك كو كرات اسنأ قب ءارقىرهزالا ريعبلا ةركرك ىرلاو
 1 مانا مم

 وسل يمد كوه

 ديم ىروتايلانو 4 دوقودناوقاهلث نان * دمايمقتادمعكيلا تيكسلا

-ٍ 

 ده سوعو 50

 اهدئاوقتمدقتساو اهرحاوجترخأتسسالوةيةعاسملا ىشووودلا ىو ثملبالا ىترولات

 9 0 سوم
 و منعتها ام ىلع فرم د فَلا نمةعطقىحرلاو رحاوكاودئاوقلانباهاسرت سوا

 امارس عيد ات ا ا ءاحرأ ع.هلاو لم 252- 5و سوس سا #»# 1 سس 2

 ةراَقا اح رلا لمعت بالاق لامي دوكي يع دمام ضرالا نم ىسرلا ىف ارعالا ا

 نع اان دايم لموت ؛لواهلظاغو اهترادتسسااهاسراسماوةظيلغلا دم
 2م و هس س يد

 تيفكلالاقو ارصتالوالقي تنل الو ضرال اهي - ولعداقتت الوةفرشم
- 

 هوو هع 2 د و
 روك ولات خر ذأوهتساحت 5 ىدبأ نييحرلاوذبفقلااماذا

 هدهزملا ةيحلا تحرئوهوق

 ةدازب بيذسهتلا ةراسع
 مكسلا نما اذ هلو هلوق

 ةيحلا تحيرومكحماةرابعو

 اذنواوج رلاك تراددسا

 قيطتانب ىدحااهل لبق

 قيطايهيلعو خلاةيؤرلاف
 مىينعم ها دهاشلا



 (انب)
 ةرشألا فناوُحرألا نودُنامَر ملا دببعولأ ءاوسة قى الاوركذلاو ينال لاعب

 داو داع ام وب و مود م# ل
 ناوحراهتيننتو هقو رمال (اد) نامءا ص وءاحرو 0 برا ماعلا

 لاق مارا ىنرامالور شا فراق رلك ا ابتلع َرلاٌثوَحَرَو قءأءابلاو رووس لس و5
 نبا ابتدي واسر, توحر لات هنال فئالاوءاملاباب كح ءارقلاد تعاحرلا ىربنبا

 ءايلاو واولاف رح ن« ءارالصف

 ىر وماسرأو حد رأعسملاو اسي نحط ىتلا ف ةفور عمى ا ؟”أرم-ظعلار رع[ د 0
 يظل كو

 التساهل #* هنيحرالارودك برشا ترادو « لاق ةردان ةرخالاةيحرأو سدو

 ا

 ٠ واتا رولاهاطخ أ دقي اقمار حلا علاق تاس فأن ءاقرعنالا كحد

 ددعلا قدا ةعسولاق اي د ين لام نموها عجكاذكو يررثكلا عب
 سم <

 2 نابترامهلوقفءبلا نمةيلقنم را فلأ راو كانو ءرلا ولاك حزاشالل

 ١ لتلعب د
 قو امم هو هم سل دور 5,

 ريدمابخر ه 000 #3 انسب وةودغان 5

 لاغواولا نمةبلقنما لج ةيلأ 1 0 نآ طع وءاطعلثمقيح 1 نآ ب 0 لادم 3 و

 ٍْ وادا ذولا ترهجم انه ىرب بانا هئصامالا اوهتحامىردأ الدى ةرهوملا

 ار يلح .رىرهوحلا ا رد اهتمت رات رو 2 اوفدملاب ءاح رة حامأ .اولاق

 مهب افنان وأ تسوأ ال دل اهزودت يدم اد اهتردأ اذااهتيحبرو

 !١ ثالث ىرودتةياورفو مالا هن نم ليدسفا وك ميناوةنس نيعبس مهل مك مهنيد

 ظ الا 00 واوا اولاق ةئسنالثو عبر أوأةنسنيالثو

 أل نأ عملاو من صدا رلالصأو اهقاس ىلعتماقاذاب را رت رادلاقي رثالا

 أ ةدملا هذه ىَمتَمىلا هللا تامئادا نم ديلا وتماقتسسالا نس ىلع دع ماقد مال#سالا

 نيثالثلا ليلا نونا سا ب فو فاه وكيد ههجوو نولالث و عضل ىف ىلا

 كلذغلانتناك ةنسن ال و يدش ارلا مالا ةفالخةدمىلا تمّضْنااذاف تاداو رلافالتخأ

 ىشرناءاورصحور صم لهأحرخاهيففةرجمهلا نم نيثالثو سم ةنسدارأ ناك نا وؤلبمل

 اعيستناك ناو لبا عقو تاكا يففنيثالث راسا ناواعزن مايك وهنعهللا

 َن وكما نأهشد لاق ىباطالا انافام اعنيعبسس مهل هل |وفام او نية وت ذاك اهيففنث الثو

 ترهظ نأ ىلا ةممأ بلك ار ارقتسا نب ناك هناف سامعلا لاةلقت او ةساخب كمة مدارأ

 ةاعد



 نودقّمعيمالسالا قرف نم ةقرف مدر لاق راو ذثيدحلا فدرودقو ومهما ذهوريشأتل 3

 16م (ادر) ' . ءايلاو داولاَف 0 نا

 م0

 هو و قا 5

 هللا نأمهداقتءال مح ص اوم ةعاطرشكلا عم عشتال هنأ ةّيسصْعمناممالا عمرضَبال نأ
- َ- 

 06 مس ود

 لوقت وخلا ىعهامهالكوزم الوزير موعمرت اىاىنماعلا قر يالااجلا

 جب وة عجب موب رم لامر بسلاف و هم ةرلامعي دو بم ل زمهل |نم
 مق ص

 م7

 نءاثيدحيف و رم و ةيطعم و الثمر و ةيج و لح َتاخ :زءيلاذاو

 0 ممن م5 و 5

 ومال حؤمىأ برم ماعايلا دباب عيا م أيَردل ا ههنعمتا ى طر: سابع

 0 ىلع ىلاطإلا باك قوريم الا نبال اق زمحالوزمعو

 هضبقي نأ ل يقوربغ نموأ هنم هع .ملجألا اند ماعطنا نان ميثيل عنو

 هراشيدهعاردق هنأ اكن اعماعطا او تهذيبنهذ عد ريدسقتلا فهالز رو الفالثم نب راثيدب
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 ئننمىيرأامةمجالاو 0 هالوأروهنيرانيد ماعطلا هيرتشاىذلا

 هياظوفلم و حبر دوجول ىاوهلك اذهودد سنا لاك 4 كج اك ايش نمل دبصلا ىسأو

#57 

 كلذ نمنونمم ال نمي ”رىلاعتهلوقو ةفصلا:ذبهىلع ىتحا مدعوم عانشوم

 انامل بح تاغذلاوغم 82 ةناوجؤبقو و ةرهلاثاوحبرالاو ن اوبر ارح ةفيطقو :

 بص ناوحرألاناج كلا لاقو رجالا ناوحيرالاو ىبارعالان با نع ره بايثلا ناو جيرالاو

 ّى ربنبادشنأو هتودنامربملاو ةرهاديرشرجأ

 ناو هل هيلءَناك ايميل راين
 ىفدبل ئمامتادب رواق ناكر اوفا + هيَدْعلاملا ىلع ثاوح نارج قف اريسسلا ىو

 رجالاوهىذلانآ 2  رالادب ريدأاماو قايبسلااهلإ بهذا ةغلابلل كيوتو تالا
 هع هس اع ما حس س ©

 د_يعوتأ لاق مروهو ناوجبر ار له دة يبهج و نام ٍ طغفنأ نامعثن دس ىفو اةلطم

 1 مره عود و
 تاوعرأهلصأب رم ناو اهروخ لا و 8 اوحرا ارح امغل اقبال ةرمخ اذيدسشلا ناوُحرألا

 -و 04 هو هساشو 7 6-17 ٠ع هءءدوج 1 4

 ناو رأوهفدبب-ثينوللكد نوكدأم ند سحأ ارجاار وهلَر مكوه لاَ ةيسرافلاب

 موثلك نورعلاق
 < 2و2 وود سو و١ هوو م مع 2 تس

 اننللو تاور نيضح 0 موانع اناث اك

 2 ا ا هه

 ىلاةفيطقلاو بونلاةفاا هالك ف زكسحالا ووو بلت و

 هه

 ىنذلارألا ْعسصلاوه ليقو نانثدئاز نولاوفلالاوةس رعةماكلا نإ ل بقو ناوجرالا

 ( رشععسانلا برعلاناسل - ع )



 ثدددح قو ةياهنلا فلا

 ةباعم فص و و سا .ءنا

 ملا ناكل اقف

 (اينرإ) ٠٠١ .ءاملاو قاؤلا فرح :« ءارلالصق 3

 نعم :نوجيالامه اندرو لات هلوقف ني رمسسفملا ضء؛لاهوءارغلال اف
 ظ هيام ليو دانك اذافدجعمرألا "ار نوكي فويللا عمد علو لاق
 هاي يولد ارحل الل خو زعل ةك كلذكم هان َرلاناكو فويللاو

 كيسا ؛ 2 هيما :ؤذو أت ءدشنأو اراكوهتنوحرئالناعتهلوقثلذكو
 مودم 7 د

 تاو سالو كب ينو كوس رزوخمالو لاك 0 اهعساح نيو لل اهئعسلاذإ *
 ا روع

الك ًانءاتلنوبربالنيذلا لاو لاعت هلوقو كنوجرديرت
 كذاك ترب لف انءاثل وتحب 

 اهلفسأىلااهالعأن زرارة مجان هنمهضعل ضخ 2 ينلك ةمسان ورقم را و ةددسع ولأ
 يا بانف

 نينو كرد ناو نا اواي تيد ايران لكى ٌُكو اهنا م خه

 8 1 7 لاف اهلا فرس وداأ كح زمتاكذم
 2 ا هزءاو هذ

 اكسيل نأ ىلا 3 وع رلاده رب الق

 ناي نبك يام 3 تار ار ل حلبقأ ىدارملا لاو

 "كعب قال و نمو <97 م يلوصتوا ه9

 1 اوجرلا هيكريالجرالو 95 اليكماريسأ ىلبقىرتإ ناك

 ايضا يجز ىلاعت هلوقدتمو ءاجرأ عداوة نأ عيطتسسيالىأ

 ةمرااوذلاه
 سد سهم

 . كتم فول اهلنا 5 ةنياو سل نما رااواحرلا نيو
 0 هم 1 هو هم

 او سمن أيصي نال اقف هلفكي ىفأ 1املةفَتل ليد ثد ددد ف و زممتال و وزر.( ءاح رالاو

 ثا ديرروك ذويضدلا عجاروم اور ب اايناج أ ةماسقلا مهلا ىلااها اوجد ماري

 اهاوجر ىيارتألاو يرينا هيدارملاو لأ ظفل مارت هلوقو عطول طخ اروصياجلاو
 1 تصو 5 وةددع

 هنمنودربس ابنلا ناك امهنءدللا يدر سابع نبا ثيدح ىو ادمنودرلا هلذدءافىلاعت هلوقك

 ياهل زيها راو ةانآلاو لابقالاو ن اعلا عسي هَمصو هيحاوت ىأ بحرداو“ احرأ
 و

 هردم» 2 مط 0 26و 5 2

 يري جراد هتيطنأو ألا تاير تيك /نبا 11 ةنيغلم رج أر مالا ىبرأو

 200 هي رس ه ص وزلاس يا

 نأ جز اودانأ وهجر ئرقو نوب نما هرقو هللا مال نوج هنو زخاو ىرقدقو نمعي
 .ّ و < هم

 موقوجيرص لس تلقيت غصواذاو 2 ًاودجر اولا ةنيدلا لسع هل ارةىفو هديسنال اق

 سس هةر
 كيدجىفو مهلا بانقتان كاذام عديد شنب رم جر ٌتلقدبلا تس ذاو ةسيحبرم

 ءاجرالا ريثالا نب الاف هر انرلسو بلعدقل قطا وير كلام نب بعك
200 - 

 ريحاتلا



 5 (اجر) ٠ .ءابلاو .واولا فرح ++ ءارلا لصف

 اين ني ءعب 22 را ل ل ا
 اولاقز زومهعسلاماوزه ميتا ىلا مهتحاصف 0 ةلالاق تزمهو تاس: ور

 ىدمن هنأت يدا و ةوالدلا نموهانغأةتلت قبولا تأ الو ياتو قناطر

 امىأ لّدالق فْرملاعب و طرف تيرا وُذاولاَة تابت أ وهز و 0 َنَع
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 دارت انآ ثيدسحلا فو رو روث لم هر آلاو قاييالو خب و

 لوط نملة ثعلب هب تن هقل ل اوسرانتلاقو نلحق را دنعمبلا تعيس
2< . 

 ةرفخل اور داصملا ةينبأ !نمىب و عج وبو فر اذا 3 ا ل ارح اةدسوراهنلا

 مَع هلأ د . و اشر ىعلا تب :رمهلوآ 2 لاش ن بآوصلا لق ةولاق ردْصْلاو

 «.. « ةيئادطا ذم 3 لص م« ىضس9)  هسو <

 ةاحرو اح سهو هو اع احروءاحرو اوحردوو>رب هاجر دود سيلا صقل مآلا نما ا 4

 اهلغأنمنوك أنادي تي د دعا فو ةواجرفاهروهلظ ل دب واونع ةساقنمهنّرمهو

 ىنارعالا نب ادشنأو
 هما هءومو وع دم هوم 3 هد

 ردغلا ىاليقتساف هيحاصو » سعاقمدو كن ٌرَدودَع

 < وم و

 هاتراودانروهمجرو مالا وول نم :ءاحرلا ارك شي دخلا قرركت دقو رذعلاىوريو

 هتنبن طاع يلا مد عر

 كرا راق اماذا 5 ىلنا ىرطت ورنا رف ف

 تاعفلاف نم بيذبتلا رواج ارا نت ملاقي و و وح 1 .رنالفىفىلامو

 لاق ىلا اما ادت ةالاسلاوح َرلاولاق اًذكهاْحَر هناا فاك ٌةاحركلَذ

 ها اندةقانلاث يأ و نسهداذاَخ رنكلو ثيل اريسغا هعمل لاسر نعم ى 8 :رهزالا

 ليزتتلافو فوق (ءاجرلا وهدد نئا فوذلا ىعبباجراووجرا نوكيدقف 00

 عمالان دوكيالف وا انتقال رلا ءارغلا لافت لع لاف .اراقو هلَدوخ دال كلام نريزدعلا

 تف وذ الدشنأو نتف ىء«مفكت سور لوقتالو كمان ىأَكُ وترامل اوةتدخلا

 لس اوعِبُو تفائل : اهل * بلا هدعلاذا

 ءازغلا اوبل ل داش واهم ناهفلاق لانا هفلاع وىوربو لاملو فكل كأ

 راهو هتتنوج ب رئالمكلام لحوزعهللالوقهنمو قلف ميسا اذا فويلعا عضوف قار

 هيفا :سارلال اق ةمام نوناختأل قدما

 ادحاووأا مثقال عبس * ادئاذلا قالى ريال
 2 " ضائع



 (انأر) 2 ءايلاو واولا فرح .نم ءارلالصق 5

 فاتت راو هلثممانثانت ”وءاثدوو اني دجانن انتر ىليشعلان غوحو ا هلعدن ءديرك اذا هيا

 0 ا يَ لا ونيدّسلاو لماما عبوملبنيالاقو 1 لداقّلاونتبك رام عج 0

 . ٠ هيتس ولاه كو عيون مشاعبثإلا مكتمل هلدقو حاولا فعالفو
 ا ع 2 هم

 و هريك فصيل يكون لاو # ةيثراذ ويلا برين اف 2#

 2 و هوم هد د عد, م

 . دب بولا للراصو * ددشتلاب ضونت هس رو د ىديىدانقأ اردىتلعدقو
- 

 نءاناه“ ”يلارعألان ا نعايْتر رفردقو لصانلا وبك ازالة لاق ددشتفىورو

 لالا ف ضرع بيذهتلا ننعشلا ةشّرلاو ةشرلاوب ”لاقو ٌقرسأ.قلاو همس

 لاَ ركب و 7 مسمع ندحأ يابا اول رماد شل و تانك راهم واهفزماهال و
 اقدم

 يح أم دراج مأورامتمأ نبا فري ىركسلا
 وو ع

 علاوات 5 عدرأ تاثر راتكلاو
 و ءوم 5 م

 11 كادر ل 3 عدص هسأر لازيالو

 ١ هوس

 اواو روث ىأ ةشره مق و ق4لاهشرلاو

 00 2 ه3 امهم

 اقف ازامو مالو * مهلهأةعر ا 8

 د 2( اد رمل ق للص الوز فامفنأىأ روان ةمشرلا نصوص لجهد
 ةه2 هضص 2م 0

 صر مهل اوقاف ولولا ىلعهاننلا اولد امءاملا ىلع واول واخد رم هسايقو فص دعو مو
 ا ١ خصم ماوغ و ور م هرض

 ا دفعا هنومد ءنداكن اذان وأ: ةزديئرلا الفنالك كرو 00 ةمئدم

 .ه»ه دم ههم 2م هس يما ع" ا سدوو 6م

 |تولادصبعشستن هيمو يصوءاندواجر تملا تدر 0 قو

 ا و ارعشمبف تْلتلاذاكاذكو هتسام تذدعوهتسكباذااضنأ تما توثرو هدنكبو

 وة ومب فض

 ردا ىامعللا نءةرخالا امهيفٌ يان ”ره رودس اهل

 معو سب سدو سث و مرسم ساو مع

 انمنناوأرأب كرت بهذ 3 امج تدقن ىاكت» ءاكت

 | ااا تنوع يللا ياك نال غلا نا مق و اماناوكو ربو

 5 ىد- ل. 0 1 1 هم ا ) هدم هدو <

 روك دمك لذ لكودي زب ترم هداك ى دير نمو هرم ًارةءاكج قاد بز نماولاق مهنأ ىَرتالأ
 4 ئ

 2 12 هس اه 00 م م 8

 ادقو ا اهدشع مركب نعورغاواهلعبلاام رلا ةراثك ةنأنثروةءانزقأ سعاو هعضاومف
 10 ل

 ةثكاسلاكنالادعن تحقواذاءاملاٌنالف هز "306 ندو هلضأ لعد از مهجرل نائمهلاف مدت 5-3

 تاير ضزحلا نم: زماتنااه تييكسنلا تالاف اهرشأام زاةناعدو : اقوال اوذلا كلذكو ترمه ْ
4 4 « 1 / 3 

 ىوز



 9 (انر)  ءايلاو واولا فرح .« ءارلالصق

 جوف .كدو هسددير , ب 2

 للا نونا 2 1 ران قر رفد ف

 روش لادن وىرعلا كلاي جس اهطانوأف رعاهلنم دل هنأ عورشلا نسعي

 ثرعل كانتا و مرا نوكي 8 ادهن : 1 ورلا قارعالا ناو 9 :رلاوهدكلا كلدفاهسالنع

 2 راوالبج ركذب
 و عماد و2 مه و عدّ مو

 ءامددبو و هدو 35 ريال ثدا اولا لعام

 وسو #
 وطَلاورلا لصأو هيمرتال تال ءانغمديب عون لاقو هريلالو ةبغادديهدتالو هنخّرتال ىأ

2-2 3 

 ةريزإلا تا ثيدشلا فو رجذلا ىل«قايدتكلوهلاخو ء رفق برزالواطالةيهاذلاٌنأدارأ

 و ص مو < هما 7 ه2 23- 2 0

 و ورلاو هدضعؤ تفك هعرذ فق رو هتموهكهيورو هن 1 ضب رئاداَوثوَ

 لاو رخ 00000 ولاا دوب رلاود ود لاو ناطلسلا دع تلزم ةحّردلا
 انف ص ص ع ه2 هوم لدع همد نا ن2

 مدقس لاق هن اذاعم نعئورو توطخاذااور وراتويردقو ةةث ىلع امتمتسلو ىنامعألا

 نالاقو ةحرد لاق و ةوط2ىاا:غ8ةوطخاةونرلاد_ممعون !لاق ةورب ةما.قلا مووءاملعلا

 ها .٠ يا 8 .٠ 0 ا 4 هدر اقع
 م ضرالا قف سغ هل وحى ا ثءادح فو رصنلاىدمليقو ليعليةو م6-ةيمربىأ ريثالا |

 23 وه

 ىندااها لاقل و هيلع هللا يصون تبن أعدت شرما شيدحفو ةورودب |
 .ه نيكس شه ”<

 عسا ول رلا لدقو: ةرانل اانههرول رلا و ور تتدفق ةمطاقإ اب ينذاناقمث ةوبرتت هيسفةمطاقاب|

 ةديدستلاةدقعلاةويرلاو هريغو قرشلا دال ةورلاو ةوعدااةو درلاو لمّنم وح ةونرلاو

 و جدو نور و2 0 5 2 يس

 وهم قو ءانجالالثموهليقو ًاموأاونزواوروبرب سرت انرولاك ةيخرتتمملاةدّتعلا ةورلاو

 1 ع مم همس

 مهسد ةيمزةوئرلاو تقرا سما مرو ان هما لرقوأ

 ةورلاوحخ نطرالا نم ف رَشةورلاو ةقئاوستورلاو رسل لق لدم نمو ةورلاو

 مزح ن اف, مهمل لضاعلا مابغااو هوا راض َرلاو ربا 0 لغد | زاخر رلا ىبارعالا نبا

 كسل ءاودديتش نب الق. لا َنمعش قرا "10 2 2 5200 0
 3 20000 اه نت لح زط

 ولم لب -دروسهأو اوقامأف هتطاخنمللا تاب هر ارقي دبوسي *لانإل ف + رصتتلا

 ه2 هس توسث و9 مس

 هولرتو هر تاهلعب أ أرما ترو اتاي ةمعل لحبرأ توقرو يول نفل دعا فيم

 اسم طرا هتطذح ىأاثبد- 200000 ديار ا

 فورعملاا ماو تتش متم نارى ارسل ةازرخ غضوم ف لاقو ا

 10 9 كاعد

 رأت ,دخةز2لسزو هع ' داذاة باركر امي دح هنعتدير حاصعلا قو اريخملع ثوثن
 الث

 24 : دج جت هوس بست



 (انرإ) .٠ ٠١ ءاملاو واؤلا فرج «٠ ءارلالضف 9

 ةايداعنب أو ةلرسكلا قدشنأو ١ ورع لام ىلعات ورءاوراذكع
 ام

 مهو 6 75 4 0264 2 ةامسو

 75 ا ٠ ترا هيفواه رم أت رعأ 5 تيرب مووت فلخأم ةفطن

 و فم ءاوزو هر - 30 7 2 0-1

 لالا اعد تايب ا هز ناو هَل ىتالاج هقزر نم لكلو
3 

 ع كيني 00 م

 ش دشناو اونروان اره رأت رو تو رودز جتا ءالانبا

 2 3 ١ : تيرا ودراما 27 لاف يعاين
 ١ مم

 هور وهمس 7 هَ < 5 ََ 2-00 ّ <97 هع -

 هننب روهشب درو هب رثودم رادع رأ انالقتدبرو مفتر أن الف كف تويز ىعمالا

 هودخو علا َذولك بام لعد ذه لاغ تي روي هيدا ردوا دحاو عع

 هلضً وذل لص ديد شنلاو مضلا الاول َن برايل وعمى ًاضأ أب مو نه لبر لوف ]وعتو

 نب اا قار رانأ لبق نات اامهو وأولا لع ديدشتلا اواقثتسافةورأ

 لاق ةناعلان مة رقت >نآلا لقو يا ضو نبا ل ؛ايمذ غلا ل_م أ ىهيفارعللا لاقو
 رع, ل

 ةيزألا دو كمال توون لجأ 1لخ رايي و امم ع ةراوةناعلااههو نايا ناسنالا و

 296 6 رعاشلا لاق مهريغ نم

 00 + هرم وب م

 اعورقتتسن ؟بدالاب 5 ورع ةيلعت طسوىلاو

 فال ا ا يا مهوقومع وشي لهأ ف ىأهموقن متجر ءاح رجب

 . .جاهلالاف الا عما ولاجرلا ن د ١ رتل مهو رادبعسوبأ هيد ا

 00 لوم 77 سوس

 كيرلي عارأن اذان 7-3 ىَضَقملا نورس ديا

 مو 5

 تا سال انشر #2 نكي ندد ميراث دشنأو

 ع هييارهر شا لا تاسوأ ما يدلل شابلن متاءان ألا

 دودلاك ضن وللا ميم ليوم بلا لسفر شرم اكل رالا ىزهومللا لاق امن امر
 9و ه9

 غضومورلاو نيبحْعأو رق ناب سمو لاو فاريسلا نع توه ليقو ةرمدملاب ثوكي

 ان( نرإ) تيل نم لع تبر انئمدع و تت دوار انادوجوأ اواولابهيلعانيضقهديسنبا لاق

 واكل الاق هاليسوم عمقا مئتلاو ءىورو دضءارأو مدد وردوا ىلا

 ذيل اقو هبوب هديا اًيذولرت ىيمصالا لاق مقل داوُف نعورمسيو ني زطاَداّوُف

 ل 4 مه .٠

 اعردف هب ددلاف



 ىف * 1طن“ هاي الرفافزل٠ ءازا قلب
 2 < هَ 0 د ه2 . وم وألا هاو بهبهعوو -و - دوو
 انرو اسنشملا كل ذكوهتكرحو هبندشماق عربسلا لعرعياعالا سفن راوو جي اوهورهلا

 مزان بأن شلاق ع عزتو آو دءن ممتن اذا سرا
 و 0 مدع 559 ها وو 2 0

 راعتسمربك ورلان 3 ماذا هرعت فرغ ناك

 اناوو اولا نمله ونار ونا اوبر هتيشنت و ىنئايعللا نعلدبلا ىلعاضيأامر , اوهودتعلاا رلاو

 أ راق ىذلاو راو 5 رلابدا زلاجلا رو ةرمسكللا لججأن م هيفةفثاسلا ةلامال يلا

 ابرو صرالا نم 5 ةايرلاو 6 ..ارلاوةواب رووا راو ةونزلا وثوب رلاوثو رلاوونرلاو

 ىدملابقتما لاف
 هم ع بمد ةددهدو 29 م5 تدع ٌَ ما ءودم

 نيفهنعاو نعجرب ملفا« اسعنطيهو هوان رنولع

 اطل ا

 ديدان هرلا قا اوه ع اًهماَخإ يسهل

 وو دقوا اوم عمال نوكيا أ لع هلل ةفصنوكي نأزوجيدقو شمل ْ

 ماهئاذا لح رلاتر 2 الو هةموالء امد كنيس نوكين ديد و را لاهم ىنعملا ىلع توكيتأ ا

 اهو ىلا ئذلا فتحت راقب فاضت رج نبالاق ةار ىلع
 و بم ه<

 نكشف انا ابو وارو 3 ان رورو ى

 ٌلوطىَأْا او سلام نود لعالم لدن ا ًىئةنكلاةو :رسودرفلا ثيدحلا وأ

 فمع اغلا يال تالا سواتخااو وربك زلال زتلا فو

 توله سا 0 5 مو ه س 7)همح

 لاق هيبصسا ىأ ةنكروزو #2 ىلا هكرورذا حالو + دشنأو فرو كرو عبد
 #8 ع 1

 نمل مءأ ىا هداقارم ذاهنمدت أع روتك اكل لسشمل“ رلانم فرش مار راما
 وم بمعوو

 للا دو تنشف ا اواي ارا والأواهمرانتك 18 أياد دلوقك ال

 ليمث اهلا ةرفملا فيلل أذ السجل سانل اه راك أ ”ولامرلا ىذا

 رمل باطلا وراس و روضنموأ لاق

 ةمدو< -وو وهم )سو <

 يصلك همماه مزتعم د“ هي بسواد اكلت

 موس تورو و- >

 ىنانعللا ع نع ةريخالااوبرواوب ر مرح توير دقو ةبيطة سي لم ٌصرأو اهتولعةارلا تورو ْ

 ىرادلا نيكس 1ىناسإلا د شنأ مفتاح 5
 م9وس

 ذاكوه 2 3 اروح قاونر كالم كال

 تك



 انرهبىأانب رتىت->هلوق

 انيديأبىذلا لصالا ىفاذكه
 ها هررحو

0 

 ظ
 ّ 5 سؤرألا يلع اكسر لو ةيتويلطب اوناك مدلك مهنع 0 ةيانخ نم ٍْ

 (انر). ٠ ٠ ءاملاو اولا فز «« ءارلا لصق 14

 هرم يلع سيلنأ نارجش لهأ ملص لسو هيلعهقنا لص ىبنلا نع ثيدما فو ةففتشامرلانم عود

 ايهفارإ ف متت روهان.اءارغلا ل اكو ءانلا اوءابلا ديد شتي ىوراذكهديسعو لاق ل

 ندةَنَم :للالشمما ملالاع امن روملظي اوؤاك تسلا ءآمدلاو يغالي معنا لا

 اووي او نتاوي ٍ رءابيلبامهباوملك تم نأ نعي برعلا نمعاعسابتخالا ا ميرا

 | هوجو أ فلس نمةبيلهاجلا ف هيك طقس هنأ نعملاو اولا مهلصأو ةوّيحنو ور

 مسالاوعتتر او دازاذا لاما مر نمد زلاةيفلضالاو ثدد قدرك ذزركتدقو امنودرب

 هيفا زرثك ماكحأ لو اد :ريث غن ملاملا لصأ ىلعةدا ذاع :ريشلا قوهوروصتمأيرلا

 اهلمبسىرشخزلا لاق ةغلاق فرعي د ريثالا نال اق 2ظ2ظ 30 رش ودحلا يف هجىذلاو

 يراوجىرسأ ان الورسلانمةلو عة يرسلامهضعب لسجل يرام ةأو ف نوكسصت نأ
 ايزل هلع 6 زلاءادأ نعدعاة7نمىأ 5و ٠ رلا هيلعف بأن مدقْهَط ثندح ىفو لسجززلا

 مالسالا نع عنمما نم ىةونرلا هيلعفةي زارة نمىورو هلتبوةعلاك هيلع ةبجاولا ةضيرفلا
 ذازث اهوحنو نسما ىلع أو. ةاكنلار هيلع بما ممرثك اة زا نمدسلع نكت ةك لام

 # دم صد

 نديريلىأ لسيننلا ملعب رك ازه ل: اباد مور اصنالا ثيدح فو

 نو راد فى حا انم ثيدلاىفو لجراْرأدقو بلا فلا كرهوملا نةعاضتلو

 21و

 اًويردو غو وي وسلا برو لبا نمر نوكت تح نجلا فك قو روة فدل اثيدن

 5 ه س 98

 تملا تملظَءءانعم لق توب رتحا ضرال ١ قف لزع وقد 3 :اقءاملا هيلعّسَص

 ومد

 ها ملل طارد دازتاهلاىأىلعدازاذاورابروهف تنور ند تأبروىرقو

 مناف وزعهلوقو هبلعدازاذابابسلا يفهيلعيترأذ امالفن الف باسو تعفي اماه

 كح اذا كس را كلوقك ذم أىرموملالات َتاَدَحَألا لعد ًِي قو سا ايد

 هوه )ىو

 يبارعالا نبادششنأ فواحات وروملا و رلادو لاو تل ابعركا ا
 نول و

 ناقنسحموب زاب ا اك ورد داب ,اوودج نودو
 ومس )و 6

 ىلاعأا سءهنلاو رلاو 2001 / وبردجيو عيامألا فار العود اهيعردقت 00 تل

 1 و 1 4 05

3 

 2 جو ثوم 7و بس

 ادم :روبكأ ال 111 وب رلا هدأ اورو رئابرو
 انيق طن

 وهؤورلااهَدَسأىتلاةباَرلابدارأ" ةَاَراَبْسَس كارأىلاماهل لاق مسوءيلع هللا لصىنلانأ

 ربلا



 دودصكدم فالخالاب*ىراو 5 ةبيح ركل مالم ١ 1 لايت
 م ام دس

 0 ينام ل 8 59ه 0

 ىرالف ءارتدس ى د معو د معاقل هءوضوةد# ب رقت 20000

, 
 لاقْرَمْهَنَمَو هات نالف تر نطلا نملاشي ثدللالاق تيديتلا تن .ًأرنملع تسي 00

 0 (اير) . ' .ءايلاؤ واولافرح .« ءارلال دف

00 ٠. 

 همهم ال هم .

 َّ 00 1 لاكن 3 0 وى قرأ تاقاذاف ا 1 نا

 هل ا زو تر 71 "الا نبال َنهلطءوو نه 20

 يل هان تاهت ادع فازت الوقت نلوم غلا عدنيه 3

 لوالال ارنا ىاثلا ل وعملا عش طومىف + و |وةف القادين ىو رتلقفدسخ و

 اناطء مش مهذ:غى جاع لاب !(نآذارأ اناطي ع لطانلا يهز ناني دقو رهط

 اكتر هش لعام قو ذأ باها رعت أ امهدح نيه نمو ذوو الاف

 ىانامهارأ ل وقنن أهم نمتاكفئاناةاطعألوةةالطفنم ىناثلارءاك نأ هجولاف لائارفأو

 لوقي نأ هنقح ناكفذ ىوقيطعأ كلومك تال اغمتناتنأ اهي ضلاواواثأ ف انثلاو

 وهولاه قريْنمها رلابصنفى ”راكش سائلا ىَرتو* ارقلا ضع أر قءازفلالاقو قومها

 كدا ل عضؤم ف قراكم لبا 99 : وروما 0 . ور ئاول ثمذير بج بو

 كم تيرا يل مالا بامبو قر رول وأ لاك نطحاتدماك انيك ناعما نا

 هنن أوكار وأ ودود /ءيتلا ان 0( نطلا عع روش ؤُرليقوةزمهلات 3

 3 00 هنالك مار اان لاَ هنو تاهذشلا 4 ريو رتزغلاليزتتلافو هس

 نطو [ىدلا ناسنالا عهد عب هوما ااق هللادةءوت ” رالف سانلا لاو كفوري 0

 ً 1 اولاق“" دخل ام لَءدازْنأ نا والكل مارت سلريسفتلارثك أقكلذو ةدئرتك اوقات
 ة->7 5701

 همم تا ءار 2 سل ىذلاو الرا تكلا أ ةيدخوي ضرك لكمارح ا ناونر

 اذ -هئرقءارفلالاع ايذلرعكا أوهام ى ديل ةيدهلاى ديو أرك ًاوعام هيتس ناسنالا

 ةعوفمهانلابو رار له قأرق 5و شعالاو ماما بضو ايلول فرحا

 نمو نوذلا ٌّط هوق_ها[مدصا قعلداؤمط اا غلا لدللا 9 ل ًارقنفب ”اَوْص لولاك

 م1

 هللادنن عال ازشلذ شلون ور كلذ فترك أ ١ اوذخأتلا 2 يطع امورك ءاتعكو رلاهأرق

 ةشالرلاو هريابرلا ف لدجزلا قرأ و فيعضتلا»و" تكاتف هللا هحو نود رثاك زن عدت امو

 ١  0رمشع عسانا برعلاناسإ (



  1١(ىأر) ءاملاو واولا فرح »* ءارلالصف .٠

 00 سم قريع اس و --

 هاذ بلاى اذ ىو هرهلااه رك ذادكه لاق يد "الف مروع ”نابحي تا
 0 ا 'ةسدهسا ه- ا

 ىوشمو ونهب َوقونؤنوموهف هوو كرومو فذكر نعم رو جب رزبنيالاق هش رف
 6 ١

 هتضااذا قرموهفهنت رة نمزاقبتيكسلانبالاثو هسايئووالاو اسوم" رتصأاذا

 ةيرحلا# نيت شماس ملا يبا لل ليرانلاقب .ىرئبالاق هتف
 هما اهم 00-5 9 مةهسمسص سس

 ضخ نات لا ضماخي سقلق هانكس يره سرعاذا
 مدم) فد © 6 0 1-1

 ىكلوقو انأهْمَأر ارو عاركن عدقو هنزل كرو لود « دف عقوأءاداربعبلاةرودقول يمت
 3-1 - و ةاقيد د عط م

 فاول تايارلاباهخاوأ + تبكرتا ارك سام وبلا بدحَو ةّمزلا
 "ب : 7 ملي ودم هلا

 ينطق ليوط وبكم أري ضتفلو لثما ذهو سارمالا ىحاو عي

 - 501 ا و9

 فرعألانهدلا * وقارق لا « ريصنلافو قب راالا ةئدهكم وصلا
 6 م

 « دو 1

 .٠ ارش لاج وأ ح لعبلا قتل لعلام باكرالرشنلا فو دامالو العؤهل

 نوكينألا عملا اذ ميءارفرعأ الرمش لاق ب و ارو لب لريال 5 اسلكل لاقي ىيمصالا
 ل ع كهل را

 ىأب وهوا ار أ + رحترطنلادذعهينيعب ل رحاذا ل٠ح رلاكأر ارأو ةاماهلا لدي مقسباردارأ

 سد أ يا د دوم 0 ةما بوو

 ع ءاسو أر رمرسوىأر نمر ست اغلا جذو مصتعملا هاني ىلا ةشيدملا يماسو هينيع
 سما و ساش نبال ل0

 ىبريربتلا اركز فأ نع ىحو اًمرسوءار نمرسسو ىرابنالا نباو بلعت ىحي نيج أ 0

 هذاك جدو ع6

 1 قرماساولامو هسكعلا ورع ىَرْنَم هرم سضأشلا ىلع لأ لاك هنأ

 لاو نموك ٌرماَسراصف*ا ارلاقت اونلا تعد قم 4 ند .وءاسنمةزمدهلااو زد

 ماو ءارلا فخ وزلا مغدأمءارنماسزاصت تنالاد- هتاهلعف ئأزةرمغرخأ ةنافءاّيهاَس

 قدزرفلاتىوربو ضرأ
 و 7ةسوموأؤلم لس

 لاطو هور نيب سلا 03 مكنسدر اطدئادةنواعت لد

 1 2 مس نمو ةظ7  س

 ةاقتاانالفاارو هاا نسيم مساع رتمأي رود ىرلا مسسالاو ىَأرف ةغلءارانم مكملاىفلاقو

 4 ةارف“انلةيد ديز فأن ع

 - هم وس رم سال سس نس ع

 .دغو مويا ةماهاذه إبن م 3 7 اهون ىل'ار ليلو

 - مزور ةءو و )ويس همام مور ) بود

 بناكرلابه مودا رج نمو. مبيد ا

 لاو



 6 (كأز) ٠ ءايلاو واولا فرح « ءارلال هف
 ءارتالاعيجاو بقل ىَرشبللا بيذ تلا .انركذانللوضواهد يس ايلاؤاهعبجن قواولا
 لجل تيارا ورببدلاوئأرلا نم لتفاوهماًنفاو أد زضأامووهت رضاع لابد
 تاطحب نار علاقو هرواشيى أع 3 وهو هتنءار ويل ا ىأ 5 ا

 اكبلا راب مطل 5 انتقلوا ند نكيناف
51 

 نوعاملانوعت-تو نوار هلوقو سانلا نواربل بوز عدلا لوقامأو رو نمو اق لريشتسنىأ

 اهي ةالصلاا اوكري ذاواوأص سانام 5 هر ادانعم كلوا نم سلف

0» 

 ا ةينلاب ل عفيالو ل فيهنأ سانلا ىري "6 راو هو سانلاء برو اراب ل وزعهقنالوق

 لارغمهمتأ ها ىرواموقو بج قدزرفلا لوقامأو عمو را اصالجر أذل حرا

 3 اما ىلا # توقفنا اه اريثانو

 لوقت برعلا رهثلاكو اير نكتكمأا ع اءانعماعلل ”زباشلهلوقو اذكا نأ نظباها ار هوق

 لاق رمال فلا ارا دال لاو بادمن الش شالا عر نالوا
 08 5 44 هي 2 20

 هادا يشارك ارعا ال هي تعاماهودعا يدقلاىأ ىلاهركسذلبق ب

 م«ه7 م و 6 8 7

 هبكرأىأن الب هنا ىرارخ 'عضوهىفلاقو 5 ىدنملا مالامهقلاانارأ 4 داو مقرسباب

0 

 01 0 ه.نطام“ ئتلافرأو 2 3

 2 1 يعتد هن

 م 6-3 ا اولا 0 مقاما

 ماوع م د 016 مام لع دز هن جت
 0 اداك ًاواءولق # : لقاك نيام

 ريتبكمالف قدوس الدون داولبو واذ هعجيزااغاو ه هديسن ا لاق
>5 

 تيمكعا الاه لا هب . قراهريغصتو ةيمستلا سالو تلو[ برضا ااذه

 2و 126 - 14

 و هريسغ 4 "روش انأرىؤر وه ”رتصأهشيأرو 0 انيئرلاةنهامتلان ءزاني 5

 هه

 ءابلا نم ضوغءأهلاو نير ىلع عمجي ودر ودهم «مصسلا يزل ىرع هولا هلل روت ااذا لجرلا

 َُءء
 ىار اراو

 هك سن نقلا

 لوقي ةفورعم_ف ولا ىلاَدّثرلا بنسب التمالوداعزني نال ث يد فو ةفوذُلا
 2 - _ 0 م 2

- 



 (ىأزإ) ٠ .ءاملاو واولافرح ٠» ءارلالضذ 1

 هش لءبطعيالثوثلاودذواهاكءايشالاهذهل لعانااوههناصسنال نيدلاءو طخ

 اهمال لود ءوماناهةمءاسيلدلا فطءدارأ اود->اؤولا اريدتاك لوص هوملاو هل هلا تناك ال نكما و

 رعاشلال اوقكلذ ىلع و د در فم بح ١ وئام الك اه اك

 دولا سرقلاو نيد ىدَن انو 5 كلمتي .او هللادبعدتباانأ
 ا 8 هرم

 قدرك تسل افاليك أ »6 لوى تنسماذإ

 ني مل وتءندل ولاحول ىلا وهتلادب عةسنلاادارأا فاق

 لوصول ا :َّدلاَلاسنانال ع غوس سأل لوص هول دل ناك هيلا فاشللاو اوفاضملا ف اذه 0

 ا سيدو اها فرو ارعالا لوقا ذه ىلعو فاْايميلا فاضالا لاصتان مقل

 وبألاق للا دةلاقفةيفاقاانيأ كلاقف « ليلاَذَح لمي وَ ها رعاشلالوق

 ىّرآامل_ءعاضب أ كاذكنركوأ و ألة وتنسلارع رخ ىذا مالكلادب ردن 7 شفخألا ن_سحلا

 ئيالاكت ءاطب|تابالا ىف وكي الف ىذلا نعت موارد ِفمتْمام لعجضنو ةيفاقلااعبجب ىرامو

 صولق ىلء كَ 3 قربقوفلجأك تي 1 الحر ىنارتامأ اه ردة :ثوكمن نأ كلذ ص ”وهديس

 ةناؤرةرهىرتامنوكشتف دى رامفىرتاخ مولع كب .رطتن أف امك لعكةب ةمعص

 اماهيلع تعقو ىنلا ىناعملاتناتش االسم وأمومة سه واسإعةيم 2 "مى »و نيسعلا

 ليالادخ هلوق ىف تراضاك اعمى :رتامةيفاقلا تراصامباقجال اهنمأ اتناك فام تاصناو

 هذه ىوزافتلقناف هارتثرةّوقلا نمسايقاذهذلاق هدحوليللاالاعمج ل دلل دْح ىه

 مالفلالانالّدأو ىساهءمزوةروصةمنوكتف لالا اهي رنوكين ا ذوجيليق .تايإلا
 ترلادقا نأ امهدحأ نيرم'الةيءارنوكت نأ ىدنعهج قلاولاق امنو سسمل اكل يفلا

 عوَطتدو عضاوملا ضءبف تناك ناو هبوجو عمالا !سهأ مزتلمالنأ ب رعلا ةذاغلاغ نمو
 رغشلا ف اعضأ ق لطم ارعشلان أر خاالاو .امممودأو نيهالا لق كلذو: اسهيلع بحالام مازتلا»

 مهنعءاجام عنبجب نأ ى زال ةديقمىهف ةنفلأ ,ماغجاذاو ةقلطم ىنهفةيب'اراتلعجلا ذاوديقملا

 اهنأوان ورزلهنأ كاذب لعل فانتا نللالال يقام هنقمزتلت برعلا د الروصةملاززعسملا نم

 انعاد كلذ ناكل فاالا لي قام تهزتلاولو ىورلا فرح قالطا نم ريغ مزتلناكرصقلا تمزتلادق

 ىب_:ءاذنهلءولاق هودقعاىذلارصقلاى ءامساضيالا ودبصقئذا! مالا سال ىلا
 سمس هو و,

 هنااا دنعتواو طوس ىو لوو دو ىوهايف ىلا مكان يديزيةدينسسف

 واولا



 1 (ئارإ ٠ ,ءايلاو واولافرخ و. ءارلالصف

 .[وقأ كلذ هاير ىأ ةيؤرلانمانلتافوه نيكرمشملا بنار ابغا قاوطلا لم ثيدح

 ىرذلاٍبك وكلانو اكن يل لأول مولع هقل لص نا ثندنحن فو

 ىأراو نورت هل اوقكاذ ىلعّلدي نى انوا « روم لاق ءامسلادبك ىف ف

 نبقرزالاثندح فو نيِئَسونأَس لش ليعكى لعق رو بولقماشيأ ناسا

 وهو مويهذع لوقو حزاوللاى ءار ربنا ىأى أر لأن منالة لاق أر لجرانيفو سبق

 اهقمهئار ا ربا محأ سايقلا باح وسيد وانههدازم

 لاف ءارآعجاوردصمالوسسا ذاقتعالاى أر رلاو العشي دعت موأ ثيدخلا نملكْشي

 تالفلاقيو فرداشلو نأ لستم راهبعج قىناعللا ىحو "كلر لعرسكيلد قدس
 - م 0-4

 7 هه سل سوال عع ةوصرع ضسزبص

 لوقن رجالا نم امامأو هبعدتقيو هيلا ليو بار كرين اذا تالف كرب كاتب

 0-35 5 هع

 : كلاب قا قوه دنخ امن نراك ربك رىارتامأ رعاشلا
 م

 د اه هدمه ع

 كراك سرطتنأ ف اخأ * ىّره ةبعسص ضأن لع

 : «+ ىراىرانةىرابك اه

 دومتمد اه بطلنا ناكل الا اممدعتناف و اسجأ 1تانن .الاهدهقىدتعل وةلافد ةديضرا ف

 ِبَْقلاةي مورلازم رخاالاو وصلا كلو ةكنيسلا هيو قرنماهنمادحاو لح تنك كنالكا ذو

 الفشل كداقتعاا أزل ىمع لا تأ ًارنمثلاثلاو لدا كازو يشيل 2

 ةسقلوكا كارا سانلا نيب مكمل لحن وزع ةلوقهتمو مهتاقتممادعَتي ناسا ىو

 ىاهنده3بحت - ول كا ذك ن اكول هنال هنلاَكلع أى ءعنوكن :ًاروحالو هبجوت الا: عهزمصتلا

 فوز اريمضلارخ رخكالا 0 نالوعفمالا لانه سلو نيلوعفمةثالث

 نالفلوت لال أدي ثلاثلا نم منكي نيلوعفمىلاءذهىرأ تدءثاذاو هكارأى أ ئاغلل

 ناكناونودقتءبامدةتمينا لوقتانغاو هّلعمهن روع دام لعيدنأ ىعتالو حج راو قري 37

 تناكولانلق كلذ لف مذ. سنبا لاه تيراثلاب'مسقاذهفق ملا ىلءمملاءنيملاعربغ كدنع معووه

 ةسخ ىهذاو ظابنلالا تقغتا ناو ىناعملا فالتخالءاطب اهي نوكمالنأز اهسةثالثتاسآلا

 لوطوملات را دقن :رعلان ا كل ذواعمج ىناعملاو ظافلالا قافنتالءاطنا نوكت نأ ا هع أرهاطظف

 وهىذلا ل_بوزغهتتالوقو ف كلذو درغالا ريخجا ةلزتمامتلريو دن اولا لا قرة لصلاو
 - همو عث ءورع ةمء سو وه سس 8-0 وه.د5

 ىرغغي نأ عمطا ىذلاو ٍنييضتم تمم ىذلاو نيفسشي وهف تضرغاذاو تو ندع

 دينكم



 (ىأر)  .ءايلاو واولافرح « ءارا لصف 1

 همهم 25 ءيو ةوعو

 ْ ل لجوزعهلوقو تلا ةيؤرب ذل ىلعوهو هتاعامهلحاديز تنأ ارو نيدلاىرلامق فل ع

 ال5 9-0 د 5 4

 قيمها الؤح لاك د عجم بالا نماسصتاونوأ نيذلا ىلا

 0 مودا هللا ىلص ينل ع اا مهاطع ناكل الفأل

 هيفلاوسابو أور آم 0 فجلاو ركنملانع.هاهي وقورتلا هرم ليلا

 عماك و

 ًاهلوقن لك ىقواذكل ار مأونالفار لأثيدملا ىفرركمدقو مص ام

 مهرادنماوج يذلا كارت لأ ىلاعت وة كب طاخلا دنعوئىذلا نم بكل دنعبرغلا
 مهاثأو كيلاممن 1 و مهلعفاْبعَتَ اىأب اك انما سئاونوأنيذلا كار

 همم هم < هم هم اني سده اع مود عد مهو ةهر6 يا مح

 ءانرالاءارتو ىهألا فا راو 0 طلخا نيح ىأ انأر كروان ور كؤر نحب نيح

 اركفأ ى اقتربت هامش ورم اىأبرا عمار د دو 0 حىف هلوقو

 -59و 2

 لاقدنأل و بلع قا ص ينل نعىورو ىأرل نموأ بلقلاةيَؤر نمل عت اوهولاق ينأتو

 ميلي ىأبثالا بالا امهر قءاراللاه هل هللالو سايل بقالر شم عمن سى

 لانه بف دقوأاذاعتل توتال مال 90 رمل لزغ |نم منع 1 مدع ل ل بدع 2

 1 ا ري امئاو مهر راد نيل عملت 25 1 اوهام اعد قرأ ذا رار ينو حوت

 مه

 ا ميمو و رجلا عنيا و لولاك ملا

 هيجاميات مدح كرار دقي مهسوكي يا ابواب رسال لاا

 يسره ىاوثلاىل ىدارتو ام هشعبو اذ موقلاوتا ريكا ةيؤرلان هلعافتفارلاو

 ْ !مهاران لوب لبان ىأن الر ادملار 1 8 را دمها وقنم ان رابلا لال ارلادانساو هنأ ار

 ىف لسالاو نان فيك ناب لا او عدت. ذ دو هللا لاوعدت هذهدانماَد 2

 قم .هلاونألافو ْك رود ركانسك الى ان الفان .ءارتلاقبو امم نماتلا ىدسا ودع

 قالو هلكشو بدت فهى ةيديسكة بالو ني اههاران كءارتالةلوق

 َْس نبالافؤا هلباقت ىأ أنالفر راد راكرا دمه وق و لربع مسام ىأ لربعرانا مل اوقن ههقالخأب

 هبي َبْمآَما 3 فحاول ليقم

 دشنأو يداه تناك اذا" نيدقت لعمال 4 ”اهام لادارأ
 مرع ع هاوس ال يا ومس

 ءانزنكنو ناريجاتسسلو "اة .رس'امه3برس قلب امل

 قواعيم وشعب ىأر ناعما ىارتو ارو و ”كلذكوامع مهب لاقيه رموقلاقيو

 097777777 ا

 قاف



 1 (ىآر)' .ءايلاؤ واولا فرخ .« ءازلال صف
 مس 2 و

 مي ل بتل لسملا تلق تيأنن م عْقتو هو 2 برهم لصالا نأ كسصرو صنم

 ندكلاوت ةرفضلاع نملك املا لطي رتلاديبعولأ َ «ىليقفءايلا فءايلاتمتدأ

 ةيرلا نوكتالورمش لاق اهضيحن ”ترهطد فاما لاسر ولد عذرا

 ىفانهىزهزالارك ذو ضريح وهوةد : راب سدلف ضيحلا مايأ ىفناك امامآفلاتغالا ديالا

 درت نمسا ينل[ شلاَي . رثلاىرهوملا لاق لتعملانم ءا رلاوءاتلاةبججرت 5

 ليقو ض.خلادعَّليلقلامدلاتاراذاةّعب رنارلاتأ اردقو ضيشان «لاستُالا دعيه

 تاق ري ريف لصالا ىربنبا لاق ضييحلا عاطقنادنعنوكيعذلا قضايا

 3 ةاركاىق كلذ ل ةماولعفاك اهليقاسراسكمالءا الءايقز هلا تلق 2 ٍّقيفءا رلا ىلء زحل ةكرج

 ىو اهليقامحاتفنالافلأ ةْر ءهلاتلدبأ منعا رلا ىلا زل كرب تنل لسمالاوتكناد

 ب رثلالاةفوريسفتريثالا ا يبق و 8 نأ اور لا وةردكلا دعئالاك هيلا

 يذلا ضاسلا ىهليقو ةرفمو ازد نسم لانغالاو ضيطلادعتأرمادإ ارئامديدشتلاد

 نمهنالتدئازاويفءانلاواهرهطن ماهض.>ةأرملاهبفرُت ىتلا ةقرملا ىهل قو رهطلا دمع ارت

 مهضعبو لاف ةلرعفا ما ةلفللات راصؤءاملا ا هوك ىيهكلوزمهلااهفلصالاوةيورلا ا
 ه7 ه«-

 ةردكو اةردضتارتناءتاستعاوترهطاذا شاقل 0 نامي

 م م 8 باص#لا

 ىدص”بلعت ن نءك أروى ىءارتو ادعبم مشع ىروقلا كازو اه روفر دا يدي
 و 1 هم

 ماسلا 00 1 ىتح دبات ناكملا ناكملاىرومارال
 5 هو .* هين افا سطس نمد *ء اهم

 بكرالا لوزن يركع 2 تفرك, لح تامل أ ارا
 مق مع

 نمملا نمكايشل اوةقانلا أرَ او 0 اقلب اليردانوهوانكسامانأوورعوأأ ا أرقو

 وم اود اس # يه لزوم هال ان ذاع هذ 04 5 2-مي0 ه- 007

 اكو اة عرش ملعو دتنساو لا هج ةعفرتم مو "نص ىنو تءرأربدةتبنأضلاو

 مم ب ةوض

 نيمو ىارعإلا نبا نعاهّوايح مروزنعلا ترو عبسلاوراحلا الا ل ياويل

 اها. نال تلق" لاقي نكلوتأرأة حتا لاعب 22 اهيفكلذ ١

 ع بضم 95ه

 ةفينح ى أن عفررس ولأ ترهظ للا كاتو درو ةاذاقاع رلاكرأو روظال ١
: 7 

 مع 9 5 ءو- جود س كه

 حمو ىأ سمى مهو مهري هريسولاو عمى تراس موةلازودو نيعلاَدي و 7

 هبوبنسدنعةصوصالاريسغى رحتي ريا ةصوصنلا فورا نود تتش

 مود*< ه ئ5سوعب7 -عو مد سوص

 ىأفلأ"انرمهو هعععاودارا ثءح ىو هدام مو وبلا ردود طاسة دوهويلاق

- 7 



 ل ءاملاو:واولا فرحت + ءارلالصق 5

 سدس 5و

 00 اا ياسر نبا 2 00

 ا عيافرقي مالا وايل ساق لوو يرانا تاراتاتا
2500 - 

 ع 0 1 52

 | مالوق نمىأرلا نموهوأ هعوبتلك“ ارم نالت ىعتلوعتوأ ليعتو هو" ي نزو قرنا نم

 |ثيدحمتمو اهذ-ءاماهعايتالهؤاررمدكتدقو لاك مها باص ذوق ننال
 | تايحانأ نوع رمال 0 قرااباهاممو ةرراك ةسوظع ةيحو 5 2 : لذ قراذافكر رولا

 همت نما لبانمززدلاشبو ير ايش يمانماو 8 نم
 ندع ا

 و2

 يك داعب قرنا ناو ههذلو ذالمالان ىلارعللا
 ءَ

 مم مدعو عمد

 أ ةوارههجو لءبوقعيىح لعوب أ لاق قمل اةوأرهباوص ىربنبا لاف ةمامدوةرظناىأ ةوأرل
 000 ىأريخزصت قتملكلا نهر تعفرعأ اولا

 :رم هب ىئرلا ترو ٌقراابيذهملا ىلع فأن غ 00 بونلا كلاود ةيتالدىأ
 سا

 7 م21 و 20 دوو

 ندعو هسح ىريأر يشب ىذلارخانلا بوث ةنكَسم

 9 2ع

 نك .رداصملازدان ن نموثو كاذَرَمَْدب زىيعىاراولاف و و ا رلاىدب ب

 عاى امنه زو ألاف ىرهوملا تبت مارد وأ ةتربقي ويايم

 يملا كلمن رق املا وةنكانان رك د ”لظنح ثيدح ىفو 38 ارظأ ف 007

 أمها رئاناىأ اردصملا ىلبود: هوه و هارتث معنا راقمو ”كتاذح ىأَكْئمهْرَع ودع

 ةيرلاو ةسيعارتلا نزوة“ ايلا كلذكو لاما كح رلاةنيعرألانزو ُةْ رتلاو نيملا ىأر

 ثاردقوضيحلا دنع دق دوأ ضان وأ ةرهصنمةأرما» .ارئام ةردانةريخألا يلوا

 تاذقأر ,هلآ لاقي وهب ُو 1 نموهو اهرهطع نما محراب فرعت اة راهي هلا ليقو

 ةفيضخت دل اوءارلاة دش ربلا ثيللا اليلقامَد أد رتنأ اردقو لبيت واي لا

 وبلاك ضاؤأ رشم نماهض حتة ين هئارملاءازتاموعو تاغلاهأ الاممي كو 7

 كالا
 اا حصا وج اا اال كات اب >1175:: :00002 اك ل ده ذل كلاس ل 9757 لسد 7طن تنافس ناد ملأ ل الا محم هوم > وحجم راق اذ تال: هك ملام 0 تعد توما هدعع حجم

 روصنم



 47 0 (ىأب) ٠ ءايلاو.داؤلا فرح « ءاراالضف

 1 رمل او قرم. ىلا نمانسلابم كل اى أر .الةيافر فو لاق يفرظُسسالى أ اندافتأا

 0 ًابارملا لافز سهلا لوح نمل دقو ايارمل اريثكتلا وفاركا اهعمب -واهمفزظل .ىتلامبلإ ارسكبا

 ليسوا ابل اهفرطُنلَ آرملا لكس فا لج رابع ارواب ام ةارماف تيءارئديزونأ

 رعاشلاةرت نرادشنأو ةةزئاق كاان

 الايعدعوهلعساو * الامثل رم طع 5 الاوعالا بكر ىلا

 دسم اعذالا ىقاذع .ولاقأ رندا كأن عئمزاسا حو كمانمفدتًارامايؤزلاو

 اههفرّدقملا اريسنغ ةءلضالاو لابتي ةزيج ]مالا فخ قلانور رواواوهبشدبلا فرقا |

 هابنلا ىف كلذ لعفناك ةريسكللااءايلا عت 4 انراضيأ قي اكو هويت قو ضزمهلا|

 فيفملا ناك اخ ةنائالذو ءارلا 32 انرابؤ رفق مهشعنلاق ىننالاقو ةبعضولا

 177 أنركمهاوقو خ ةصاخماواولاب هلا ةزمهلا تنشأ ورا هيض

 6 اير لية ؤءارلا ترم دك اضرأ كاذك املقنل اوقلا سبق نخب ل اجابته اولا اواو ليال

 نفقولا قالا اءارلا رلا ارمسنك م ظنو مالا هيفامني ونتلا قاب روأوباقريظتف | كنور ليق

 ناولز هاج دجى نع درب ىورازرو ااتعل وحن مالا هدفا بوسنملا نونا لع

 نوت الب لعق نءاؤرهماتمفاكأر رو او لا عمم مالى هوماعرذزو هور ترثكا اذا .رلا

 ىارلالاك بل فايذرلانقو عراق للم نيو كايا جبد
 اهوأب لي ةناك اسفترمشو 0 كار شكو اؤرالركس

 بطلا ىأ لوقهسياءولاق سانا قالا 1 جلاب الا انلعجامو ىلاعت هلوقرتسفهسماعو

 2 017 هو

 نورت رانك نا بوزغ هوقعاز طا قا * ضْمملا نمنويعلا ف لأ لإ وروي

 ىلاواولا لد وح مت أش نمناك اذاف ةفذللا: طب او راااولاع ان انو ةرلانمزهلا برعلا تك اذا

 حارجلاو اد شنأو زوج الفنارقلاقامأو ميكاب لإ صسقنلولا ايلا

 فم نيغلا هنانثأ ىلع ىمتنو * هماج وي اردألا نم ضو

2 6 
 فرضي قلل لاماهاذا بابو 0 يت لدا 7 ىبسأقىلا بأ

 وو مدر نام 26

 هن د وكواسل هس :ركلاقي6 ةدد شمال امتنا 200 و ٌرمهلا كتابا 00

 هذهتوكنوزئانفم١ارلا تعفرفانرتلقف ةمضلا ىل اههفّترشأ ناولاق 1 يوكو أ وال ضالاوأك
 وو

 توريعتان انرلل منك نأ ةراينا ارعأ عمسمنا قاسكللامعزو ةراشالابقبسو لمح وهلوقلمةمضتلا

 ( ريشع عسات برعلات اسأل - ؟ )

 ةدامف مدت ةيرهوق

 ةحوتفملاءارلاب ةنر ضرع

 هأ ةياوروزعلو



 أ ءايلاو ماوانفرج ٠ ءارلا لف 1

 | مهران مهد ناري_بةتافزمهي فأر قزجاجزلا لاق از ض و تيار

 ا هزمهنمىرهوملالاقو تنأرزمزمهلا لت ىلع نوكيو موق ميعنلات“ كمل نمو يم

 ادة دعو ًادشناو ةرهاظ ةييكو سلاح ضنوطل و ارامزنه مر نمرطلا 500
 و

١ -9 

 0 ىةالاريغنبا

 ْ : ثانآلا مليان للاىذب ب اوان موينئاعلفلكنكاَنأ
 .- ا رو ا

 أها رسمب+ يوت نمت نكس وا زمسملا فرفش وع نوكت نام اهوممر ل عو ةم
 2 هع هيي ع 0 ساس و

 | ءاوستغامما اوةدحاولللعفلانالنب رت : اةعامدلاو نب مرت ةأرملا لوقت وا تنسو تلتها

 | عمجافولا او عفرلا ةمالعةدحاولا ىف ىتلانوئلا نأالا ءابلا تاني نم ةأرملاربخف ةبهجا اوملاف

 اع حس رتفءابلا نأ نان هرفو ىرتنإ لاق ةيعاجللا نون ىهامعا

 7 يت كقوتميدأ تئشناويننإ وت لوقتو ةلئوملا .هلعافلاربمت ىو مسا ةدحناولا لعفيف

 دماء راو هاهي هكر جسمى ثلا ىآرتما اوى رضت لونا نونلاذردشتي

 | قتضاد منوم يوان[ وفاه كسج وز دو متلءاهلا اعتب وبدس نع
1 

 ا اريد زيثلا فو هيلعانأام فال ىلعينأ هني را روق : املج رلاترذا ازؤنوضوعبالو
 و مد وك ء

 مناي وساأ دولا سانا يانا ومب و ةاربمهنيذلاه فو سانناهنرو

 لون وسمو اثر كا لسعة لاقي 1 انرلا مسالا و توام موقو»ا هن آلذو هيلعمهام ىلع

 سيلا ةالخح ارلاقيو ورجل نعمت تو م ل تالق ى أرسال نم
 هم ب داس م

 هز هناك لذكو منبرا ارو وذ انه هس ءارو ى عع بلقلا ىلع أب مه هانا و 11 يم منيا

 ١ بي . وذو لاق

 قد دومو با زق نم فوم ءآرت < امي كدنقي نأ الاهقا أ

 ظ ةرما و سمو لاري ىأ كارين الغلو قو ايغت#ت م رنات الوش
 ةسدمد هس له# ء

 هلاهتسحوأ هيريرا واهإا هر دفوف تاق ارماو فيسسلاى وأ

 رظتمالىأ هلا فيكتنتع أوت الك يدنا ىفءاجو تناوب اقوم وقلب
 مدءوس 2 - ةرم دس 0 سثواس

 ةينكييملا نمي اديك ٍدرسعلا لوف )ود نم هب 52522 4و هإو هام لع هنز وه بيق هد هج و

 و ب

 أ ص58 "الثيدقلاىف و ليدذملاتأدنسمهل وق نم لبدنيع ول هاك اكو عَ دكان هعردمتو

 مكصدا



 1 (ىاز) ٠ -هايلاو قاولا خت « ءازلال طف
 هد سوم اوه < 2 2 هما ندم .

 رضنبلا عقي ثيحاقأ ( نععلاىارهثيأرد ارو هنو و زيعتهةيأر لاقي ل 1 ار قويع |

 ' ددنأو سي راقى أر نملاقيَو و هيلع

 اهتابنت دع ىعااوأرعَس + زوثالا فتان ديالي

 تلك فيقتل تدر ذاق ا ادن هز عراتلقكل' ك0 ادب زأراتلق سل 00 اذادن وا

 اذافلح رلات ار كلوقزم هلا قاقحت نول اهد_ عامك اهل لسولا فلا اشاقفاديز ار داإ
 اهليقامنالذ ةنادهلا طقس ]وزنه عاباشاريغبتفلالا كرف رف لحزلا 5 ا 0

 نااقف ساب ان قع و قلبا ناشي دعانا زا الرمق |
 هر ع 3 - ه8

 انءارتهلوق رمل ةةملاواك افمكيلع ىمم انأف هش 1 77 سو هلع هللا حظ دهتنا لو

 رظتئ الالهام حان قاف نشب لاو نأ لمار عمير كت لالا

2 
 0 -س 3و س

 نام ءنئاًارقو تياروت وبار لوقت برع «ارقلالاقو ءانرطتألالهلا انهار م دقوأ هارنأا

 هم ه5 4 عا 1

 بازار يلهث : رأيا رعالانالاكو دعت عل هد رت ًررقو ضانل كداب
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 أ راش الوقت 1ث لكل وعن كر رح . الا ىعل | و كاذالا ر زويغالا انت ل لضم 5 ا ارملل و
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 ديزوبأءدشنأام ةزمهلا لرتدهاشو لاو كاي مقالا 5
 -_-ِ ع "6- 20 0 و - 8 8 هم 8

 , نولوةيفزههلانوك زةذاط ارملة اداة يكرلا
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 بالارقام ع رضلا ف در 27 2 ل لع حاص
 هعسوأ تر له حاص اًنبأتنبلا نعد أو م ا ا :روىر هولا 01 هيمو 0
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 ا أر٠-هلايل لو ةئالبر حلا نافئرتو كرو ىري د كنأوبف عيرال دئاوزل نمت

 ملا بامر ملك لازمه عجم الث ذو ىأرتالو ىأرنالو ىأربالو ىًأرأ لوقنال
 --و

 ةرلضأ ةنئاثلاوةدئاز ىلوال |تناك نو نئزخهااكث م> أ ار ًادزهش مو للعلا نيعىب م ىلا
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